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ÖNSÖZ

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bu yıl ilk mezunlarını 

vermeğe hazırlanırken, yayın faaliyetine de başlamış bulunmaktadır.

Genç Fakültemiz, dinamik ve her yıl biraz daha gelişen 

öğretim üyesi kadrosu ile eğitim - öğretim alanındaki başarısını 

bilimsel çalışmalarıyla daha da yaygınlaştıracaktır.

"Hukuk Araştırmaları", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

nin tamamen kendi gayreti ve imkânlarıyla ortaya çıkardığı, 

görünüşte mütevazi ama içerikte iddialı bir yayındır.

Marmara Üniversitesinin çalışkan ve yaratıcı kişiliğine uygun 

olan bu girişimlerinden dolayı Hukuk Fakültesi mensubu bütün 

arkadaşlarımı kutlarım.

Başarılar genç hukukçuların olsun.
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SUNUŞ.

"Hukuk Araştırmaları", 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulan ve 3 Kasım 1982’de 
birinci eğitim ve öğretim yılma başlayan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 
bir yayın denemesidir. Başlangıçta yılda üç defa yayınlanması düşünülen bu dergi, 
aynı zamanda 1986 yılı içinde ilk mezunlarını verecek olan Fakültemizin, Fakülte içi 
eğitim ve araştırma çalışmalarının, Fakülte dışı hukuk ve hukukçu çevrelerine ulaşan 
sesi olacaktır. Bir süredir kendi kadrosundaki öğretim elemanlarının yanısıra, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakülteleriyle, Marmara Üniversitesi iktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültelerinin çok değerli öğretim üyelerinin bir an esirgemedikleri 
alâka ve katkılarıyla da tarihi Haydarpaşa binasında eğitim, öğretim ve araştırma 
faaliyetlerini sürdüren Fakültemiz, bu yayın teşebbüsüyle hukuk çevrelerine gerek 
teorik ve gerekse uygulamaya yönelik hukuk yönünden yararlı olmaya çalışacaktır. Bu 
amaçla "Hukuk Araştırmaları" nda yerli ve yabancı hukuk kaynaklarından geniş ölçüde 
yararlanarak hazırlanan bilimsel nitelikteki kısa çalışmaların yanısıra, yine ağırlıklı 
olmak üzere özellikle Yüksek Yargı Organlarının itina ile seçilecek içtihatları üzerinde 
yapılacak tahlil ve incelemelerin de yayınlanması düşünülmektedir.

itiraf etmek gerekir ki, bugün Türkiye'de hukuk alanında çıkarılan süreli 
yayın sayısı oldukça yetersizdir. Bazı aksamalarla ancak yılda bir kere çıkarılabilen 
İstanbul ve Ankara Hukuk Fakülteleri Dergileriyle, başta Yargıtay olmak üzere Yüksek 
Mahkemelerce, bazı Barolarca ve özel girişimlerle çıkarılan ve çoğu karar dergileri 
niteliğinde olan yayınlar dışında, denilebilir ki başka yayın yapılmamaktadır ve bu 
doyurucu olmaktan çok uzaktır. "Hukuk Araştırmaları" nın amacı, az sayıda olan bu 
yayınlar dizisine küçük bir tuğla ekleyebilmek ve Türk Hukuk Literatürüne en mütevazi 
şartlar ve imkânlar içinde naçizane bir katkıda bulunabilmektir.

Bu nedenle derginin dizgi, baskı ve yayınında başlangıçta bir süre, kaçınılmaz 
bazı aksaklıklar ve eksiklikler olması beklenebilir. Ancak dergiye alâka gösterecek 
değerli okurların bu durumu anlayışla karşılayacaklarını ümit etmekteyim.

Sözü edilen maddi sıkıntılara rağmen Derginin yayınlanmasını sürekli olarak 
üstlenen ve baskısı yapılan bu ilk sayısı ile bunu gerçekleştiren Fakültemiz Dekan 
Yardımcısı Sayın Prof.Dr. Yıldızhan YAYLA'ya ve kendisine yardımcı olan Fakülte 
personeline burada teşekkür etmeyi zevkli bir görev saymaktayım.

Üniversite çevresindeki ve Üniversite dışındaki hukukçular yanında henüz öğre
nimlerini sürdürmekle olan Hukuk Fakülteleri öğrencilerine de hitap etmesi ^amaçlanan 
"Hukuk Araştırmaları" nın sürekli ve başarılı bir yayın süreci içinde Türk Hukuk 
Dünyasına yararlı olmasını dilerim.

Prof.Dr. Ergun ÖNEN
Marmara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dekanı

Istanbul/Haydarpaşa 

15 Mart 1986
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ANONİM ŞİRKETLER HUKUKUNDA 
EŞİT İŞLEM İLKESİ

Doç.Dr. Merih Kemal OMAĞ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

L Konunun Takdimi.

Eşitlik ilkesinin, özel hukuk alanında, mutlak veya nisbi anlamda olmak üzere 
muhtelif tezahürleri mevcuttur, örnek: Medeni Kanun m.8, 60/1, 235, 439/2, 623/2, Borçlar 
Kanunu m.521/1, 523/1, 525, Türk Ticaret Kanunu m.156, Kooperatifler Kanunu m.23, 
Dernekler Kanunu m.!6/2,c icra ve İflas Kanunu m.207. Bu hükümlerdeki ortak nokta, bir 
hakka birden fazla kişinin sahip olması veyahut aynı durumdaki birden fazla kişinin bir 
arada toplanmış bulunmasıdır (1). Eşitlik ilkesinin, bu ikinci kategoriye giren muhtelif 
tezahürlerinden biriside, anonim şirketler hukukuna hakim "eşit işlem ilkesi" dir. Eşit 
işlem ilkesi bir "genel hukuk ilkesi"dir. İsviçre, Fransız ve Alman hukukunda olduğu kadar, 
Türk hukukunda da uygulanma alanı bulur.özellikle, çoğunluk gücünün kullanılmasına karşı, 
azınlığın hatta münferit paysalıibinin korunması amacına hizmet eder. İncelememizde, 
anonim şirketler hukukuna hakim eşit işlem ilkesinin anlamı, amacı, hukuki temelleri, 
uygulanma şartları, nitelikleri, uygulanma alanı, ihlali ve müeyyidesi gibi bazı temel 
noktaları, sınırlı bir çerçeve içinde olmak üzere, tetkike tabi tutmaya çalışacağız.

İL Eşitlik ilkesinin Derece ve Anlamları.

1- Mutlak Eşitlik (:Egalite absolue)
Mutlak anlamda eşitlik, şartlar, ' fedakarlıklar, yüklenilen sorumluluklar, yapılan 

katkılar aynı olmadığı halde, her bir ortağa veya paysalıi bine, aynı hakkın tanınmasını 
veya mükellefiyetin yüklenmesini ifade eder. Mutlak eşitlik, mali katkıları ne olursa 
olsun, her bir ortağın veya paysalıi binin aynı seviyeye getirilmesini hedef alır. Diğer bir 
ifade ile, eşit olmayan kişilere, eşit hak verilmesini veya borç yüklenmesini sağlar (2).

Mutlak anlamda eşitliğe(:en sens egalitaire), adi şirketlere ilişkin BK.m.523 (CO.Art. 
533) tipik bir örnek teşkil eder. Borçlar Kanununun 523.maddesinin I.fıkrasının hükmüne 
göre, "
olursa olsun, müsavi di r" (3). Adi şirketler "intuitu personae" bir nitelik taşırlar.
Bu tip şirketlerde, getirilen sermayeden ziyade, ortakların "kişilikleri" önem taşır. Klasik 
doktrin, adi şirketin bu niteliğinden, her ortağın haklarda ve borçlarda eşit olması ilkesini 
çıkartmıştır (4).

Anonim şirketin paysalıipleri arasında, kural olarak, bu anlamda bir eşitlik söz 
konusu değildir. Zira:

- TürkTicaret Kanununun anonim şirketleri düzenleyen hükümlerinin çerçevesinde, . 
adi şirketlerdeki mutlak eşitlik esasını öngören BK.m.523'e paralel bir kural mevcut

. değildir.
- Anonim şirketler "intuitu pecuniâe" bir nitelik taşırlar.Bu tip şirketlerde, paysahip- 

lerinin kişiliklerinden ziyade, getirilen "sermaye" yani mali katkı önem arzeder. Her 
paysahibinin şirkete getirdiği sermaye farklı ölçülerde olabilir. Müşterek amaca ulaşılmasında, 
aynı ölçüde katkıda bulunmayan paysalıi pl erinin, hak ve borçlarda, özellikle kâr ve zarara 
katılmada, mutlak anlamda eşit addedilmeleri hem adaletle hemde şirketin intuitu pecuniâe
niteliği ile bağdaşmaz (5). ,

- Eşitlik ilkesi, bu anlamıyla, çoğunluk gücünün kötüye kullanılması karşısında 
azınlığın hak ve menfaatlerinin korunması bakımından da kendisinden beklenilen pratik 
faydayı sağlamaktan uzaktır (6).

kâr ve zarardan hissesi, seı mayesinin kıymeti ve mahiyeti neher şerikin

ili



2- Nisbi Eşitlik (:Egalite rclative)

A. Oransallık İlkesi Anlamındaki Nisbi Eşitlik (:en sens d’equivalence on de
proportionrıalite)

Nisbi anlamda eşitliğin birinci hali, 
ölçü teşkil eden "Oransallık İlkesi" anlamındaki nisbi eşitliktir, 
pecuniae niteliğinin bir icabı olarak, şirkete getirilen sermaye 
tip şirketlerde, lıer paysahibi kum.! olarak eşit haklara sahip olmayıp, şirketteki katı nıa 
payının yüksekliğine "Oranla Değişen" haklara sahiptir (7). Nitekim TTK. nı.'UO IGO.
Ar t. 66!) hükmüne göre, "..... kazanç ve tasfiye paylan esas sermayeye mahsuben ortağın
şirkete yaptığı ödemelerle mütenasibe.» hesap ve tespit olunur . buna 
göre, kara katılma, sermayeye katılma oranına bağlı tutulduğundan, anonim şirketlerde, 
kâra katılmada "Pay Çoğunluğu İlkesinin" geçerli okluğu ileri sürülebilir. Diğer bir Hac. e 
ile, prensip itibariyle, bir paysahibinin ne kadar fazla payı varsa, o kadar fazla haluı 
vardır denilebilir. (:plus un associe a de l'action, plus il a de droıt; V h 
oransallık ilkesi anlamındaki eşitlik, katılma payının yüksekliğine göre değişen msor 
bir eşitliktir (9) (10).

B. Eşit İşlem İlkesi Anlamındaki Nisbi Eşitlik (: 
de t rai t em eni)

paysahipliği haklarından yararlanmada bir
Anonim şirketin intuitu 
önem arzettiğinden, bu

dtJ principe de Pegaliteen sens

Nisbi anlamda eşitliğin ikinci hali, "Eşit işlem İlkesi" anlamındaki nisbi eşitliktir. 
Bu ilkeyi, "Eşit Muamele" veya "Eşit Davranma" ilkesi olarakda adlandırmak mümkündür. 
Eşit işlem ilkesi, anonim şirketin, pnysalıipleri karşısında, eşitlik esaslarına göre hareket 
etmesini, haklı, makul, objektif surette mazur veya meşru sebepler olmadıkça aynı şartlar 
altındaki paysalıipleri arasında ayırım ve farklılıklar yaratmamasını öngörür, kısaca, eşit 
durumdaki paysalıipleri ne, eşit işlem yapılmasını -(yani aynı şartlar altındaki Jıer bir 
paysahibinin diğerinden daha kötü bir işleme tabi tutulmamasını)-» bunlar araşınca ’cyı 
ayırımlar yapılmamasını emreder. Örnek: yönetim kurulunun takdir yetkisine dayana rat, 
aynı şartlara lıaiz, iki paysahibinden birisinin nama yazılı pay senetlerinin devrini, pay 
defterine tescilden keyfi bir şekilde kaçınmasını, diğeriııinkini ise tescil 
işlem ilkesinin ihlali anlamına gelebilir.

Eşit işlem ilkesinin temel felsefesine, farklı durumdaki paysalıipleri ne, farklılıkları 
ölçüsünde, farklı işlem yapılmasına müsaade eden nisbi bir eşitlik anlayışı hakimdir

etmesi, eşit

(11).
Eşit işlem ilkesi ile oransallık ilkesi arasındaki ilişkiye gelince eşit işlem ilkesi, 

anonim şirketin intuitu pecuniae niteliğine uygun olarak, oransallık ilkesi gözönünde 
bulundurularak uygulanır. Eşit işlem ilkesi, oransallık ilkesine dayanılarak, gene» kurulun 
eşit durumdaki paysalıipleri arasında keyfi ayırımlar yapmasını engeller (12).

III. Eşit İşlem İlkesinin Amacı ve Fonksiyonu.

m.388/1, 513) dışında salt veya 
(TTK. m. 378/1,

- Anonim şirketlerde, belirli istisnalar (TTK. 
ağırlaştırılmış "Çoğunluk İlkesi" (ıprincipe majori tai re) benimsenmiştir 
888/2-4, 423, 434/9, 443/2, 513/1, 536/3, 549/2). Anonim şirketin yetkili heyet ve kurul
ları bu ilkeye göre karar verir. Çoğunluğun güç ve yetkilerini her zaman için kötüye 
kullanması kabildir (13). Eşit işlem ilkesi, çoğunluğun gücünü, azınlığın yararına sınırlayan 
hukuki vasıtalardan birisidir. Şu halde, eşit işlem ilkesi, özellikle çoğunluğun gücünün 
kötüye kullanılmasına karşı, azınlığın hatta münferit paysahibinin korunması
hizmet eder (14). .

- Eşit işlem ilkesi müşterek amaç uğrunda, eşitlik üzerine aktif işbirliği ve 
çalışma arzusunun (:affectio societatis) gerçekleştirilmesine bir ölçüde hizmet eder (15). 
Şirket sözleşmesine hakim, affectio societatis unsuru, paysalıiplerinin binleri, hatta yüzbin- 
leri bulduğu halka açık anonim şirketlerde büyük ölçüde zayıfladığı halde, nz ortaklı-aile 
tipi anonim şirketler bünyesindeki etkinliğini nisbide olsa muhafaza eder (16). Şu halde, 
eşit işlem ilkesinin, affectio societatisin gerçekleşmesine yardımcı olma fonksiyonu 
özellikle, bu ikinci tip şirketler için sözkonusu olabilecektir.

- Eşit işlem ilkesi, Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinin 
çerçevesinde pozitif bir temele dayanmamaktadır. Eşit işlem ilkesi yazılı olmayan bir 
gertel hukuk ilkesidir (17). Genel hukuk ilkeleri kanun boşluklarının doldurulmasında 
etkili olurlar (18). Eşit işlem ilkesi, paysalıipleri arasında eşitliğin gözetilmesinin gerektiği

amacına
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durumlarda, veya eşitliğe aykırı düşen işlemlerden doğan ihtilaflar da uygulamak suretiyle, 
.'daki boşluğu doldurucu bir fonksiyon ifa edecektir (MK.mJj TIK.m.).TTK

îV. Eşil İşlem İlkesinin Hukuki Temelleri.

Anonim şirketler hukukuna hakim eşitlik ilkesinin pozitif ve dogmatik temellerini 
açıklamaya çalışan çeşitli görüşler mevcuttur. Kısa da olsa, bu görüşlerin açıklanması ve 
eleştirisi, ilkenin çeşitli yönlerine ve niteliklerine ışık tutması bakımından yararlı olacaktır:

1- Dürüstlük Kuralına Dayandırılması.
Türk doktrini (19) ile İsviçre doktrinine göre, "Dürüstlük Kuralı" (MK.m.2. CCS.Art. 

2) esi t işlem ilkesinin hukuki davanağmı teşkil eder. Eşit işlem ilkesinin, MK.m.2/1 deki . 
"Doğruluk" ilkesine mi yoksa, MK.m.2/2' deki "Hakkın Kötüye Kullanılması" ilkesine mı 
dayandırılması gerektiği konusunda, İsviçre doktrininde, fıkır birliği mevcut değildir.

V D es c he n a u x (20) eşil işlem ilkesini MK.m.2/1'de yer
ilkesine dayandırırken, Pat r y (21), de Stei ger (22) ve Okur (23), MK.m 2/2 de 
ver alan "Hakkın Kötüye Kullanılmaması" ilkesine dayandırmaktadırlar İsviçre [ e de ra 
Mahkemesi de "Ringier Kararı" diye anılan içtihadında, eşit işlem ilkesinin, dürüstlük 
kuralını (MK.m.2) anonim şirketler hukukunda müşalıhaslaştırdığma işaret etmiştir. Pedera 
mahkeme aynı içtihadında, eşit işlem ilkesini ihlal etmeyen fakat hakkın kötüye kulanı 
maması ilkesini çiğneyen durumların ortaya çıkabileceği ihtimalinin de gözden kaçırılmama 
s, gerektiğine ayrıca iemas etmiştir (24). Buna göre Federal Mahkemen,,, bu .çuhandan 
şu netice çıkarılabilir: Her eşit işlem ilkesinin ihlali, kural olarak aynı zamanda, hakkın 
kötüye kullanılmaması ilkesinin ihlaliyse de her hakkın kötüye kullanılması, eşil işle
ilkesinin ihlali anlamına gelmez (25). . . , ■ .■ __„_ı h„knk

Bu görüş bir başka vesileyle eleştirilerek, eşil işlem ilkesi gibi bir genel hukuk
kuralının, MK.m.2 gibi bir başka genel kuraldan çıkartılması uygun bulunmamıştır ( ).

2- Anonim Şirketin Mahiyet ve Bünyesine Dayandırılması.

katkıların, bir araya getiren paysahiplcrinin, bu uğurda bir işbirliğini gerçekleştirebilmeleri, 
ancak her birinin, eşil işleme tabi tutulması ile mümkün olabilir (27). .

Bu görüşte eleştirilmiş, eşit işlem ilkesinin şirket sözleşmesine daya,dır 1'"“' 
güçlüğüne dikkat çekilerek, anonim şirket sözleşmesinin bır çok eşitsizliğin bizatihi kaynag 
teşkil etliği gerçeğine işaret edilmiştir (28).

3- Anonim Şirkete ilişkin Münferit Hükümlerin Ruh ve
İsviçre hukukunda, anonim şirketlere hakim eşit işten, ilkesi. 

ilişkin münferit kanun hükümlerinin (CO.Art. 620/2(TfK.m.269/2), 6 / (. • - .
696(TTK.m.362), 697(TTK.363), 689(TTK.m.360), 660 11 K. m. 455/1/1), 70(5(1II
707(TTK.m.3l2) ) ruh ve anlamından çıkartılmaya çalışılmıştır (29). Bu . ’
bölümü itibariyle oransallık ilkesine "İstisna" getiren kanun hükümleridir (30 . İstisna, 
(:exceptionnel) mahiyette bulunan bu hükümlerden eşit işlem ilkesi gıb. bu genel hukuk 
ilkesinin çıkartılmasını hukuk tekniği açısından tereddütle karşılamaktayız.

Anlamına Dayandırılması.

Anayasadaki Eşitlik İlkesine Dayandırılması.

I**.förî&r. r::\ şr.« rtŞü m eşit davranma hallerinin de hukuki dayanağını teşkil eder" O ). Özel hukukukdakı 
tüm eşit davranma hallerinin kapsamına tabiatıyla anonim şirketler hukukuna hak" 
işlem Ukeşide girmektedir. Eşit işlem ilkesini, Anayasadaki eşitlik ilkesine dayandırd.gırnız
takdirde anonim şirketin bu ilkeye aykırı lıer hangi bir işlemi, mesela bu ferıe “

,l d ’ rnk nK 19/20(MK.m.5, TTK.m.l) gerekse Anayasanın 10. ve II.maddeten uyarın- 
” fbanl) gerekecektir (32). »gs. bu e.ucenrn
SİS''««un p”*tyie„“e”e, AK.rn.38, rnr.au »ip.., .CebMirlik» <<«*«-
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dilebilirlik:annulabilite) kural, kesin (mutlak) hükümsüzlük ise istisnadır. Tereddüt halinde 
iptal edilebilirliğin kabulü icap eder. Şu halde, eşit işlem ilkesi anayasaya dayandırıldığı 
takdirde, ilkenin ihlaline bağlanan kesin hükümsüzlük müeyyidesi, ne 1 1 K.m.38l'in 
getirdiği hükümsüzlük, sistemiyle, ne de şirket ilişkileri bakımından ön planda gelen "hukuki 
güvenliği sağlama amacı" ile telif edilebilecektir (3 3).
Değerlendirme: Yukarıda sıraladığımız görüşlerin büyük bir bölümü, yapılan eleştirilere

fikrimizce, eşit işlemrağmen, belli oranda gerçek payı taşımaktadır. Bununla birlikte, 
ilkesini, münhasıran tek bir hukuki temele dayamaya ç.alışınaktansa, görüşlerin büyük 
bir bölümüne hakim olan esas (.‘sözleşmeye dayalı şahıs birliği) ve değerleri (:adalet hakkani
yet...vs.) paylaşan, bağımsız bir genel bir hukuk ilkesi addetmek yerinde olur. Bu suretle, 
anonim şirketin ve şirket işlemlerinin mahiyet ve bünyesinin icap ettirdiği uygulamalara, 
genel bir hukuk ilkesi olması itibariyle, eşit işlem ilkesi gerekli esnekliği 
sağlıyabilecektir (34).
V, Eşit İşlem ilkesinin Uygulanma Şartları.

Eşit işlem ilkesinin uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların birarada bulunması
gerekir:
, - Paysahipliği Sıfatı: Eşit işlem ilkesinin ihlaline istinat edecek kişinin anonim
şirkette paysahibi sıfatını kazanmış olması gerekir. O halde, henüz paysahibi sıfatını 
kazanmamış veya bu sıfatı sona ermiş kimselere şirketin yetkili organları eşit davranmakla 
mükellef değildir.

- Bir işlemin (traitement) mevcudiyeti: İşlem, tek bir paysahibinin veya bir 
grup paysahibinin hukuki durumuna ilişkin bir "karar" (:decision sociale) şeklinde anlaşıl inak
tadır. Geniş anlamda (in exieııso) kararın kapsamına, genel kurul kararı, yönetim kurulu 
kararı, esas sözleşmesinin bir maddesi de dahil edilmektedir (35).

- işlemin farklılık-ayırım yaratması (: traitement dif ferentiel): işlem tek bir 
paysahibinin hukuki durumunu diğerlerine nazaran farklılık (ayırım) yaratacak surette 
değiştirilmelidir. İşlemin yarattığı farklılık aynı (eşit) şartları haiz paysahipleri arasında 
gerçekleşmelidir. Kısaca, eşitler arası bir farklılık söz konusu olmalıdır. Zira eşit işlem 
ilkesi farklıya farklı işlem yapılmasını engellemez. İşlem bu mahiyeti itibariyle pek 
tabii olarak bir kıyasa imkân vermektedir. Kıyas imkânı olmayan hallerde, özellikle, 
işlemin istisnasız bütün paysahiplerini etkilemesi halinde, ilkenin uygulanma kabi I iye t i de 
kural olarak ortadan kalkar (36).

- İşlem yetkili organın takdir serbestisine tabi olmalıdır: Bu şarta genel kurulun 
kâr dağıtımına ilişkin kararını örnek olarak verebiliriz. Kâr dağıtım konusunda, genel 
kurul, bir taraftan TlK'nun yedeklerin teşkiline ilişkin hükümleriyle, diğer taraftan da, 
esas sözleşmenin kâr dağıtımına ilişkin özel hükümleriyle bağlı olup, mutlak bir serbestiye

• sahip değildir. Ancak, hemen belirtelim ki, genel kurul, bu sınırlar dahilinde, kâr dağıtımı 
konusunda alacağı bir karara, icabında, eşit işlem ilkesinin müdalıelcsini davet edebilecek 
mahiyette, yeterli ve nisbi bir takdir serbestisine yine de sahiptir. Farklı işlem, yetkili 
organın takdir serbestisine tabi değilse, yani farklı işlem kanuııkoyucu tarafından emredil
mişse eşit işlem ilkesi devreye girmez. (37).

- Takdir serbestisi, keyfi bir ayırıma yol açacak şekilde kullanılmalıdır: Eşit 
işlem ilkesinin yasakladığı ayırımlar keyfi (arbitrairc) ayırımlardır. Hangi ayırım 
keyfi ayırım sayılır? Keyfiliği ölçüsü nedir? Tatbikat bu sorulara çeşitli kriterler tespit 
ederek cevap yermeye çalışmıştır. İsviçre Federal Mahkemesinin, 18 Şubat 1969 taıilıli,
•Bm? j ^eS ^.ıenı*ns ^er ^es Alpes bernoises Berne-Loetsclıberg-Simplon"
içtihadına göre, sebepsiz yere çoğunluğun özel çıkarlarını takviye eden bir genel kararı, 
azın iğin zararına olarak hakkın kötüye kullanılması yasağını aşikâr bir surette ihlal 

edici mahiyette ayırım" keyfi bir ayırım sayılır (38). İsviçre Federal Mahkemesinin 
aıger^bır kısım içtihadına hakim olan ortak noktalar açısından, keyfi olmayan ayırımlar 
,se> paysahiplerinin müşterek meııfatine olarak, şirketin amacına-(veya haklı, doğru mazur 
ve meşru bir amaca)- ulaşılmasında objektif olarak mutlak surette zorunlu (:objectivemet 
et absolument nöcessaıre) ayırımlarla, aynı nitelikteki amaçlara ulaşılmasında uygun 
bir vasıta (:ınoyen adequat) teşkil eden ayırımlardır (39).
1,0.,fi ^'sa.?.a> ay,rım> haklı, makul ve objektif surette mazursa, keyfi sayılmaz. Ayırımın
v [ . 'L', a§ly'P taşımadığı, lıer somut ihtilafın kendi özel şartlan nazara alınarak
yargıç tarafından takdir edilecektir (40).
VI. Eşit İşlem İlkesinin Nitelik ve Özellikleri.

JEşît işlem ilkesi,
1 Yazılı olmayan bir genel hukuk ilkesidir Oprincipe general de droit non ecrit).
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Genel hukuk ilkelerinden kanun dışı (extra-legal) temel ilkeler anlaşılır. (41) (42).
2. Nisbi emredici (semi-i mperatif) bir ilkedir: İlkenin bu niteliğini, ihlalini 

iptal edilebilirlik müeyyidesine tabi tutulmasından çıkartabiliriz. Gerçekten de, somut 
bir olayda eşit işlem ilkesine aykırı olan bir genel kurul kararı batıl olmayıp, iptal 
edilebilir bir nitelik taşır (43). İptal edilebilirlik müeyyidesi, kural olarak, nisbi emredici 
hükümlerin ihlali halinde uygulanan bir müeyyidedir. Eşit işlem ilkesinin ihlaline, iptal 
edilebilirlik müeyyidesinin uygulanması noktasından hareketle, ilkenin nisbi emredici bir 
nitelik taşıdığı neticesine varılabilir. Diğer taraftan, doktrinde kabul edildiği üzere, 
nisbi emredici hükümler, hali hazır paysahiplerinin çıkarlarının korunmasını ön gören 
hükümlerdir. Eşit işlem ilkesi ile korunan çıkarlarda, hali hazır paysahipleriııin çıkarlarıdır. 
Bu lıususda ilkenin, nisbi emredici niteliğini teyid eden bir başka gerekçe teşkil etmektedir. 
Paysahipleri ihlaline tekaddüm etmemek şartıyla bu ilkenin sağladığı hak ve yetkilerden 
feragat edebilirler (44).

3- Nisbi (:relatif) bir ilkedir: Eşit işlem ilkesinin nisbi niteliğini üç ana noktada 
belirmektedir:

- Eşitlik ilkesinin temel felsefesine, farklı durumdaki paysahipl eri ne, farklılıkları 
ölçüsünde, farklı işlem yapılmasına müsaade eden nisbi bir eşitlik anlayışı hakimdir 
(45).

- Eşit işlem ilkesi, paysahiplerini "her türlü ayırıma" karşı değil, ancak "keyfi" 
ayırımlara karşı koruduğundan, nisbi nitelikte addedilir (46).

- Eşit işlem ilkesi uygulanma şartlarının bir bölümü itibariyle de nisbi bir 
mahiyet arzeder. Eşit işlem ilkesinin uygulanma şartlarının bir bölümünün, her ihtilaflı 
olayı kapsamına alabilecek ve her türlü şart altında geçerli sayılabilecek değişmeyen 
ölçüleri ve somut bir muhtevası mevcut değildir.

4- Takdire bağlı bir ilkedir: Eşit işlem ilkesinin uygulanma şartlarının var olup 
olmadığının yani ilkenin ihalinin kendisine bağlanan hukuki sonucu(örnek:lptal edilebilirlik) 
yerinde gösterecek bir seviyeye ulaşıp ulaşmadığının kontrolü, ilkenin nisbi mahiyeti 
icabı, her somut ihtilafın özel şartlarının ayrı ayrı ele alınıp objectif bir surette 
değerlendirilmesiyle mümkündür. Bu açıdan, eşit işlem ilkesi, "yargıcın takdirine bağlı" 
bir nitelik arzeder (47).

Yargıçın takdir hakkı iki bakımdan adeta sınırlandırılmış sayılabilir :
- Genel kurul çoğunluğunun, kanunun ve esas sözleşmenin kendisine tanıdığı 

takdir serbestisi dahilinde, aldığı kararlar lehine bir "karinenin teessüs etmiş 
olduğu kabul edilmektedir. Bu karineye göre "çoğunluk, takdirine ve ihtiyaca göre, 
şirket için en faydalı kararı almış sayılır" (48).

- Yargıç genel kurulun takdirine giren bir kararı "maksada uygunluk" (opportunitd) 
açısından değil, ancak "keyfilik" açısından denetleyebilir.

Daha ziyade karineye ait olmakla beraber, bu sınırlamaların temelinde İsviçre 
Federal Mahkemesinin, adeta, direktif mahiyetinde olan üç mtistekar görüşünün yattığı 
söylenebilir. Bu görüşler şunlardır:

- Karar yetkili bir organ tarafından alınmıştır.
- Karar çoğunluğun eseridir, şirket hayatına çoğunluk hakimdir.
- Anonim şirkete ilişkin meselelerde, yargıcın (yeterli) tecrübesi yoktur (49).
Yargıcın takdir yetkisinin (50) bu suretle sınırlandırılmış bulunması, eşit işlem

ilkesinin ihlaline dayanılarak, bir genel kurul kararının iptal edilmesini bir hayli güçleştirmiş 
sayılabilir (51).

5- Tali (.‘ikinci derecede:subsidiaire) bir ilkedir: Eşit işlem ilkesinin bu niteliğinin 
bir icabı olarak, çoğunluk gücünün kötüye kullanılmasına karşı, azınlığı hatta tek bir 
paysahibini koruyucu bütün hukuki vasıtalar tüketilmedikçe, bu ilkeye istinat edilemez
(52).
YIL Eşit İşlem İlkesinin Uygulanma Alanı.

Eşit işlem ilkesi, kar payı dağıtımında, tasfiye bakiyesinin tespiti ve dağıtımında, 
paysahiplerinin bakiye sermaye borcunun talep edilmesinde, nama yazılı pay senetlerinin 
devrinin pay defterine tescilinde, genel kurulda konuşma zamanının sınırlanmasında, 
genel kurulda müzakarelerin yeterliliğine karar verilmesinde(53), esas sermaye attırımında 
payların itibari değerlerinin arttırılmasında (54) rüçhan hakkının sınırlandırılmasında 
veya tamamen bertaraf edilmesinde (55)...vs'de nazara alınarak, uygulanma alanı bulur.bertaraf edilmesinde (55)...vs'de nazara alınarak, uygulanma alanı bulur. 

Anonim şirketlerde muhtelif pay grupları varsa, eşit işlem ilkesi aynı gruba 
dahil paysahipleri arasında da yürürlükte sayılır. Şu halde imtiyazlı payların (:actions 
privildgides) mevcutiyeti eşit işlem ilkesini uygulamadan kaldırmaz (56).
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VI1L Eşit İşlem İlkesinin İhlali ve Müeyyidesi.
I- iptal Edilebilirlik (:feshedilebilirlik)
Eşit işlem ilkesini ihlal eden genel kurul kararlan hatalı, hukuka aykırı kararlar

dır. Bir taraftan, eşit işlem ilkesi ile korunan çıkarların hali hazır paysahipl erinin çıkarları 
olması, diğer taraftan, anonim şirketlerde ön planda yer alan "hukuki güvenlik” ihtiyacı, 
bu ilkenin ihlali halinde, kural olarak, "kesin geçersizliğin" kabulünü imkansız kılmaktadır. 
Bu sebeple, somut bir olayda, eşit işlem ilkesine aykırı olarak alınan bir genel kurul 
kararı "iptal edilebilir" olarak kabul edilmektedir (57).

Eşit işlem ilkesinin ihlali dolayısıyla, iptal talebi TTK. m. 3811 de iptal sebebi 
olarak anılan "kanuna aykırılığa" dayandın labi lir. Zira, iptal sebebi teşkil eden "kanuna 
aykırılığın" kapsamına özel ve kamu hukuku alanına giren kanun hükümlerinin ihlallerinin 
yanı sıra, örf ve adet kurallarının ihlalleri ile eşit işlem ilkesi gibi yazılı olmayan genel 
hukuk ilkelerinin ihlalleri de dahil edilmektedir (58).

Eşit işlem ilkesinin ihlali dolayısıyla, iptal talebi TTK. m. 381'de bir diğer iptal 
sebebi olarak anılan "objektif iyiniyete aykırılığada" dayandırılabilir. Eşit şartlarda bir 
kısım paysahibine şirketin menfaati gerektirmediği halde "üstünlük" sağlaması objektif 
iyiniyet kuralına a)'kırılık olarak nitelendirilebilir (59). örnek: Aynı kategoriye dahil 
paysahipl erinden birine daha fazla, diğerine daha az kâr dağıtılmasını öngören çoğunluk 
kararı, azınlığın doğrudan doğruya zarar görmesine sebep olur ve dolayısıyla hakkın kötüye 
kullanılmasını teşkil eder. Bu örnek "kanuna aykırılığa" dayanan iptal talebi içinde 
geçerlidir (60).

2- Geçersizlik (ıbutlan)
Genel Kurul, eşit işlem ilkesinin gelecek için devamlı olarak bertaraf edilmesini 

ve paysahipl eri ne keyfi işlemde bulunulmasını öngören, esas sözleşme değişikliğini icap 
ettiren bir karar alabilir. Bu karar, hem, ahlaka ve * adaba aykırıdır, henıde anonim 
şirketin mahiyet ve bünyesi ile bağdaşmaz. Bu sebeple BK.m.20 uyarınca geçersiz (batıl) 
sayılmak gerekir (60).

3- Yönetim Kurulunun Sorumluluğu.
A- Yönetim Kurulunun Eşit işlem İlkesini İhlal Eden Kararı Henüz Uygulanmamışsa.
Genel kurul, yüksek kademedeki bir karar organı, bir üst organ olmak sıfatıyla, 

yönetim kurulunun kararları üzerinde tasarruf edebilir. Yönetim kurulunun eşit işlem 
ilkesini ihlal edici bir kararı henüz uygulanmamışsa, genel kurul alacağı bir kararla, 
yönetim kurulunun ilkeyi ihlal edici kararının uygulanmasını yasaklıyabilir. Bunun sağlana
bilmesi için, münferit paysahipl erinin denetçileri tahrik ederek genel kurulu olağanüstü 
toplantıya davet ettirmeleri ve yönetim kurulunun ilkeyi ihlal edici kararının uygulanıp 
uygulanmamasını gündem maddesi haline getirmeleri gerekir. Aynı yetkiye, denetçilere 
başvurmaya hacet kalmaksızın, azınlıkta sahiptir (TTK.m.366, 356, 355, 365).

Genel kurul, yönetim kurulunun ilkeyi ihlal edici kararını tasvip ederse, bu karar 
aleyhine, TTK.m.38l çerçevesinde iptal davası açmak imkanı herhalde mahfuzdur (62).

Yönetim kurulunun ilkeyi ihlal edici bir kararı henüz uygulanmamışsa, bundan 
yönetim kurulunun bir sorumluluğu doğmaz.

B- Yönetim Kurulunun Eşit işlem ilkesini ihlal Eden Kararı Uygulanmışsa.
Yönetim kurulu eşit işlem ilkesini ihlal eden kararı uygulanmışsa, bu takdirde, 

yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu cihetine gidebilir (TTK.m.336). Örnek: Yönetim 
kurulunun, paysahipl e tinin bakiye sermaye borçlarının ödenmesini, eşit işlem ilkesine 
aykırı düşecek bir biçimde talep etmesi (63), yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu 
gerektirebilir (64). Ancak yönetim kurulu kararı aleyhine iptal davası açılamaz (65). 
Yönetim kurulunun sorumluluğu, bir hukuki sorumluluk olup, bir tazminat sorumluluğudur.

4- Anonim Şirketin Paysalıibi Tarafından Haklı Sebeple Feshi.
Anonim şiketlerde, esas sözleşme ile, her bir paysahibine veya belli oranda 

sermayeyi temsil eden bir azınlığa anonim şirketin haklı sebeblerie feshini dava edebilme 
hakkı tanınabilir. Buna Türk Ticaret Kanunu bir mani teşkil etmez (66). Anonim 
şirketin paysahibini keyfi ve haksız bir biçimde farklı bir işleme tabi tutması şirketin 
feshi .için bir haklı sebep sayılabilir, özellikle, aile tipi kapalı anonim şirketlerde, eşit 
işlem ilkesinin ihlali, paysahipleri arasındaki güven temelini zedeliyeceğinden, feshi 
gerektiren bir haklı sebep sayılabilir. Bu takdirde, tek bir pay sahibi veya belli bir 
grup paysahibi esas sözleşmedeki bu yetkiyi kullanarak şirketin feshini dava edebilir (67).
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AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN 
" ADALETİN İŞLEYİŞİNİ İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK MEDENİ USUL İLKELERİ "

KONULU TAVSİYE KARARI

Yrd.Doç.Dr. Selçuk ÖZTEK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Medenî Usul ve Icra-lflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Bilindiği gibi, 5 Mayıs 1949'da kurulan ve Türkiye'nin de üye bulunduğu Avrupa 
Konseyi, amacı; Avrupa birliğini gerçekleştirmek, üye Devletler vatandaşlarının yaşam 
şartlarını iyileştirmek, fikrî ve ahlakî değerleri geliştirmek ve parlamenter demokrasi ile 
İnsan Haklarına ilişkin ilkelerin üstünlüğünü sağlamak olan uluslararası bir kuruluştur.

Bu örgüt, faaliyetlerini iki organ vasıtasıyla yürütmektedir (1): Bakanlar Komitesi 
ve Parlamento Asamblesi. Üye Devletler parlamentolarınca seçilen temsilcilerden oluşan 
Parlamento Asamblesi yasama fonksiyonu olmayan, istişarî nitelikte bir organdır; görevi, 
esas itibarıyla, "tavsiye"ler yoluyla Bakanlar Komitesinin faaliyetlerini yönlendirmektir 
(Avrupa Konseyi Statüsü m.22). Bakanlar Komitesi, üye Devletlerin Dışişleri Bakanlarından 
meydana gelen ve hükümetlerin Avrupa Konseyinin politik nitelik taşıyan kararlarında 
doğrudan doğruya temsil edilmelerine imkân veren organdır. Avrupa Konseyi Statüsünün 
15 nci maddesine göre, "Bakanlar Komitesi, Parlamento Asamblesinin tavsiyesi üzerine 
veya kendi teşebbüsü ile, sözleşmelerle anlaşmalar akdi, muayyen meseleler karşısında 
Hükümetlerce müşterek bir siyaset takibi hususları da dahil olmak üzere Avrupa Konseyi 
gayesinin tahakkukuna elverişli tedbirleri inceler. Vardığı neticeler...üyelere tebliğ olunur... 
Bakanlar Komitesinin vardığı neticeler, gerekirse Hükümetlere tavsiyeler şeklinde verilebilir. 
Komite bahis konusu tavsiyeler hususunda ne muamele yapıldığını bildirmeyi Hükümetlerden 
isteyebilir."

hukukî ve İdarî sahalardaÜye Devletler arasında İktisadî, sosyal, kültürel, İlmî, 
müşterek bir hareket tarzının kabulü ve teminine yönelik bu tavsiyeler çerçevesinde ve 
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde ifâdesini bulan ve demokratik toplum- 
ların başta gelen özelliklerinden birini teşkil eden hak arama hürriyetini gözönüne alarak, 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi medenî usul hukukuyla da yakından ilgilenmiştir.

Gerçekten, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin medenî usul hukuku alanında 
1974 yılından beri yürüttüğü çalışmalar, "Medenî, Ticarî ve İdarî Konularda Adlî M uza ha re t11 
(2), "Adlî Müzalıaret ve Hukuki Danışma" (3), "Adaletin Yerine Getirilmesini Kolaylaştır
ma Çareleri" (4) ve "Adaletin İşleyişini İyileştirmeye Yönelik Medenî Usul İlkeleri " (5) 
başlıklarını taşıyan dört tavsiye kararıyla neticelenmiştir. Avrupa Konseyine üye Devletlere 
bir durum saptaması yapma imkânını veren bu tavsiye kararları, medenî usul hukukunun 
insan Hakları ve Temel Hürriyetlerle olan ve maalesef her zaman gözönüne alınmayan 
sıkı ilişkisini göstermek ve vurgulamak bakımından ayrı ve özel bir önem taşımaktadırlar.

Biz, bu incelememizde, konusu itibarıyla diğer üç tavsiye kararına oranla daha 
genel bir nitelik taşıyan "Adaletin İşleyişini iyileştirmeye Yönelik Medenî Usul İlkeleri" 
başlıklı tavsiye kararını ele alacağız (6).

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bu tavsiye kararını almasının temel nedeni; 
üye Devletlerde yürürlükle bulunan bazı medenî usul kurallarının, çağdaş toplu mi arın 
ihtiyaçlarına artık cevap verememeleri ve amaçlarından saptırılarak dâvaları uzatmak 
gayesiyle kullanılabilmeleri nedeniyle gerçek adaletin yerine gelmesini engellemeleri 
ihtimalidir (7). Oysa, Bakanlar Komitesine göre (8), klâsik usul kaidelerinin .taraflara 
tanıdığı teminatları ve demokratik bir topluma yaraşan adalet seviyesini muhafaza etmekle 
beraber, medenî usulün daha basit, daha esnek ve dalıa kısa olmasını sağlamak gerekmekte
dir. Belirtilen bu amaçlara ulaşmak ise, Bakanlar Komitesinin görüşüne göre (9) ancak, 
tarafları, daha süratli olan basitleştirilmiş yargılama usullerinden yararlandırmak ve özellik
le, hâkime dâvayı daha etkili bir biçimde yönlendirme yetkisi vererek tarafları yargılamayı 

veya kötüniyetli davranışlara karşı korumak suretiyle mümkündür.uzatıcı
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İşte bu genel yaklaşımdan hareket eden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 
ıncelememiıdn konusunu teşkil eden "Adaletin İşleyişini iyileştirmeye Yönelik Medenî 
Usul IlkelerP'ne ilişkin tavsiye kararını alınış ve üye Devletlere, söz konusu kararın 
ekinde "belirtilen ilkelerden yararlanarak medenî usulü iyileştirmek için gerekli gördükle
ri bütün tedbirleri, duruma göre, almalarını veya takviye etmelerini" (10) tavsiye etmiştir.

Tavsiye kararının yukarıya aldığımız pasajında kullanılan iki terim özellikle 
dikkati çekmektedir: "yararlanarak" ve "ilkeler". Bu terimlerin ilkini kullanmak suretiyle 
Bakanlar Komitesi, üye Devletlere, tavsiye kararında benimsenen ilkelere uyulmasında 
serbestlik tanımak istemiştir. "Kural" yerine "ilke" teriminin kullanıl ması da tavsiye 
kararının amacının üye Devletlerin medenî usule ilişkin mevzuatlarında tekdüzeliğin veya 
uyumun sağlanması değil, belli ilkelerin bu mevzuatlarda genel olarak kabul edilmesi 
olduğunu göstermektedir. 13u hususlar, tavsiye kararında yer alan ilkelerin yorumlandığı 
Gerekçe kısmında da sarahaten belirtilmiştir (1J). Zaten, Avrupa Konseyi Statüsünün 
gerektirdiği de budur (12). Şu halde, incelememizin konusunu teşkil eden tavsiye kararı, 
üye Devletlerin bu tavsiye kararındaki ilkelere nazaran daha fazla koruma sağlayan ilkeler 
kabul etmelerine engel teşkil etmediği gibi, üye Devletlerin medenî usul hukuku 
mevzuatlarında mevcut olan ilkelerin daraltılması şeklinde de yorumlanmamalıdır.

Tavsiye kararındaki ilkelerin (x) ilk altı tanesi adî yargılama usulüne ilişkindir.
Yedinci ilke, kanun yollarında uygulanacak olan bir kuralı ihtiva ,çimektedir. Sekizinci
ilke özel usul hükümlerinin uygulanmasının arzu edildiği uyuşmazlık türlerini belirtmekte, 
dokuzuncu ilke de yargılamanın cereyanını çabuklaştıracak teknik araçlara değinmektedir. 
Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, adî yargılama usulüne ilişkin ilkeler ile özel yargıla
ma usullerine özgü ilkeler arasında her zaman kesin bir ayırım yapmak mümkün değildir. 
Gerçekten, tavsiye kararının ihtiva etliği ilkelerden bazıları her iki yargılama usulü
çerçevesinde de adalelin tevziini kolaylaştıracak ve daha süratli ve daha etkili kılacak 
niteliktedir (13).

Ayrıca, ilkeler kaleme alınırken, çeşitli hukuk düzenlerindeki terim farklılıkları 
gözönüııde tutularak mümkün olduğu kadar genel ve ortalama terimler kullanıldığını da
belirtmek gerekir.

Bu açıklamalardan sonra ilkelerin incelenmesine geçebiliriz.
Birinci İlke

Tarafların, tanıkların ve bilirkişilerin dâvaların uzamasına sebebiyet vermelerinin 
önlenmesi ilkesi olarak adlandırabileceğimiz bu ilke dört alt ilkeden, oluşmaktadır.
"J- Genellikle, dâva, birincisi muhtemelen hazırlayıcı nitelikte bir ön celse, İkincisi 
delillerin gösterildiği, uyuşmazlığın tartışıldığı ve mümkünse hükmün verildiği celse olınnk 
üzere en fazla iki celse ihtiva etmelidir. Yeni vakıalar ve istisnaî ve önemli diğer durum
lar dışında her türlü talik kural olarak yasak olduğundan, hâkim ikinci celse için gerekli 
işlemlerin zamanında yapılmasına dikkat etmelidir".

Gerekçe'de bu alt ilke çeşitli açılardan yorumlanmıştır (M). Buna göre, "celse" 
teriminden, yargılamanın bir safhasına tahsis edilmiş bulunan zaman bölümü veya bölümle
rinin bütünü anlaşılmak gerekir. Bilindiği üzere bir davadaki celse sayısı, o dâva görülürken 
ortaya çıkan çeşitli etkenlere göre değişir. Gerekçe'de, celse sayısını etkileyecek unsurla
ra örnek olarak, uygulanan yargılama usulü (adî-basit), usul işlemlerinin şekli (yazılı-sözlü), 
avukat tutma mecburiyetinin bulunup bulunmaması, hâkimin rolünün önemi, celse talikine 
ilişkin kurallar, ilk itirazların, zamanaşımı definin ve yeni vakıaların dermeyanı gibi 
hususlar sayılmaktadır. Durum böyle olunca, bir dâvadaki celse sayısını kesin ve genel 
bir şekilde a priori tespit etmek ilk bakışla mümkün gibi görünmemektedir, fakat, 
Bakanlar Komitesi, genellikle, tek bir celse yeterli olmadığı takdirde iki celsenin yetece
ği görüşündedir. Bakanlar Komitesine göre, bu celselerden biıincisi dâvanın konusunu, 
tarafların iddia ve savunmalarını ve yargılamanın muhtemel cereyanını tespite yönelmeli, 
ikinci celse de delillerin gösterilmesine, sözlü yargılamaya ve hükme tahsis edilmelidir. 
Tabiatıyla, celse sayısının bıı şekilde sınırlandırılabilmesi için bütün usul işlemleri zamanın
da yerine getirilmeli ve kesin bir şekilde planlanmalıdır. Gerekçe'de bu hususun hâkim 
tarafından titizlikle gözetilmesi ve örneğin, hazırlayıcı nitelikteki Öıı celse esnasında 
öğrenilemeıniş yeni ve önemli vakıaların ortaya çıkması hâlinde olduğu gibi, uyuşmazlığın 
esaslı unsurlarını etkileyen istisnaî durumlar dışında dâvanın ertelenmesine imkân veril me
mesi gerektiğine işaret edilmektedir.
”2- Taraflardan birinin, tercihen temerrüde düşürülmüş olmasına rağmen, kanun veya 
hâkiın tarafından saptanan müddetler içinde bir usul işlemini yerine getirmemesi ihtimali—
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ne karşı müeyyideler öngörülmelidir. Bu müeyyideler, duruma göre, özellikle, işlemi 
yapma hakkının kaybedilmesi, zarar-ziyanın, yargılama masraflarının veya bir para cezası
nın ödenmesi yalıui uyuşmazlığın esas defterinden terkininden ibaret olabilir”.

Gerekçe, müddetlere ilişkin bu alı ilke konusunda da bazı açıklamalar ihtiva 
etmektedir (15). Bu meyanda ilk olarak, taraflara verilen müddetlerin amacının usul 
işlemlerinin yapılabil inesi için gerekli zamanın sağlanması olduğu belirtilmekledir. Bakanlar 
Komitesi, tarafların verilen müddetlere riayet etmemeleri halinde yargılamanın uzadığına 
ve masrafların arttığına işaret etmekte ve bundan hareketle bu tür ihlallerin cezalandırıl
ması gerektiği sonucuna varmaktadır. Ancak, Bakanlar Komitesinin de haklı olarak 
üzerinde durduğu gibi, her şeyden evvel taraflaıın • emniyetini ve dâvanın düzen içinde 
yürümesini sağlamak ve dolayısıyla müddetlerin öğrenilmesini kolaylaştırmak lâzımdır ki, 
bunu da hâkim veya diğer taraf yerine getirebilecektir. İşte, Bakanlar Komitesine göre, 
bu şartın gerçekleşmiş olmasına rağmen müddete uyulmamışsa, kusurlu tarafa, yerine 
getirilmesi gereken usul işleminin önemine, bu işlemin yerine getirilmemiş olmasının 
dâvanın cereyanı üzerindeki sonuçlarına ve diğer tarafın menfaatlerine göre ağırlığı 
değişen bir müeyyide uygulanmalıdır. Gerekçc'de, bu tür müeyyidelere örnek olarak, 
kusurlu tarafın davacı taraf olması hâlinde dâvanın esas defterindeki kaydının terkini 
(16), dâvâlı taraf olması hâlinde dâvanın hâkim tarafından kabul edilerek sonuçlandırılması 
ve ayrıca, kusurlu taralın kim olduğuna bakılmaksızın, zarar-ziyanın tazmini veya masrafla
rın ödenmesi ve usul işlemi yapma hakkının düşmesi gibi tedbirler gösterilmiştir.
” 3 — Tanıklar hâkim tarafından dâvet edilebilmeli ve geçerli bir mazereti olmaksızın 
duruşmaya gelmemeleri hâlinde tatbik edilmek üzere uygun müeyyideler (para cezası, 
zarar-ziyanın tazmini, vs.) öngörülmelidir. Bir tanığın yokluğunda, dâvanın bu tanığın 
ifâdesi olmaksızın devam edebilip edemeyeceğini kararlaştırmak hâkime aittir. Tanıkların 
ifâde vermelerini kolaylaştırmak üzere telefon veya audio-visucl (görsel-işitsel) yöntemlerin 
uygun şartlar altında kullanılmalarının öngörülmesi gerekmekledir”.

Gerekçe, tanıklara ilişkin bu alt ilkeye biraz daha açıklık getirmektedir (17). Bu 
meyaııdn, önce, tanıkların resen veya taraflardan birinin talebi üzerine hakim tarafından 
çağırılabilmeleri şeklindeki alt ilkeyle, bazı hukuk düzenlerinde görülen ve tarafların 
tanıklarım kendiliklerinden getirmelerine imkân veren kuralların bertaraf edilmek istenme
diği belirtilmektedir. Diğer taraftan, Bakanlar Komitesi, geçerli bir mazeret nedeniyle 
belirlenen günde ispatı vücut edemeyecek tanığın ifade vermesini kolaylaştıracak teknik 
araçlara başvurulmasının ve geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen günde mahkemeye 
gelmeyen tanığın cezalandırılmasının yerinde olacağı görüşündedir. Gerekçc'de, tanığın 
ifâde vermesini kolaylaştıracak tedbirlere örnek olarak telefon, audio-visucl (görsel-işitsel) 
cihazlar gibi teknik araçlar veya yazılı beyan, hâkimin tanığın bulunduğu yere gitmesi 
gibi daha geleneksel yöntemler sayılmıştır. Bakanlar Komitesine göre, geçerli bir mazereti 
olmaksızın ifâde vermek üzere mahkemeye gelmeyen tanığa para cezası, zarar-ziyanın 
tazmini gibi malî nitelikte müeyyideler uygulanmalıdır: hor halükarda, uygulanacak 
müeyyidelerin niteliği ve ağırlığı, takip edilen usulün özelliklerine, tarafların dâva konusu 
üzerindeki tasarruf yetkilerine ve tarafların pasif tutumlarına rağmen, çok kere, yargıla
manın devamını zorunlu kılan kamu yararına göre değişmelidir. labii, dâvanın, gelmeyen

devam edeceği, yoksa tanığın getirtilmesi için celsenintanığın ifâdesi olmaksızın mı 
talik mi edileceği hususunun takdiri hâkime ait olacaktır.
”4- Makim tarafından tâyin olunan bir bilirkişi, raporunu vermediği veya geçerli bir özrü 
olmaksızın vermekte geciktiği takdirde uygulanacak müeyyidelerin ^ öngörülmesi 
gerekmektedir. Bu müeyyidelerin, muhtemelen, bilirkişi ücretinin indirilmesi, masrafların 
veya zarar-ziyanın ödenmesi vc duruma göre hakim yahut meslekî bir kuruluş tarafından 
alınacak disiplin tedbirlerinden ibaret olması düşünülebilir”.

Gerekçc'de (18), bu alt ilkenin, sadece, 
mahkemece tâyin olunan bilirkişilere ilişkin olduğu, tarafların iddia veya savunmalarını 
desteklemek için başvurdukları uzman kişileri kapsamına almadığı belirtilmektedir. Ayrıca, 
Gerekçc'de, birçok ülkede hâkimlerin bilirkişileri kendilerine yardım etmeye mecbur 
edebildikleri, fakat raporların takdim edilmesi için verilen sürelere riayeti sağlayacak 
zorlayıcı vasıtalara her zaman sahip olmadıkları hususuna işaret edilmektedir. Bu eksikliği 
telâfi etmek için uygulanması öngörülen müeyyidelerden biri olan disiplin cezalan konusun- 
da, Gerekçc'de, bu cezaların bazı Devletlerde mahkemeler tarafından verildiği, diğer bazı 
Devletlerde ise bu yetkinin meslekî kuruluşlara ait olduğu; maamafih, bu tür meslekî 
kuruluşlar mevcut değilse veya mevcut olmakla beraber etkili bir faaliyetin gerektirdiği 
imkânlardan yoksunsa yahut sorumluluklarını ihmal ediyorsa, hâkimin de disiplin cezalan 
verebileceği belirtilmektedir.

tarafların talebi üzerineresen veya
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İkinci İlke
Tarafların dâvayı uzatıcı davranışlarda bulunmaktan ve haksızlığı aşjkâr dâvalar 

açmaktan kaçınmaları ilkesi olarak adlandırabileceğimiz bu ilke üç alt ilkeden oluşmaktadır.
"1- Taraflardan biri haksızlığı aşikâr bir dâva açtığı taktirde mahkemenin uyuşmazlığı 
basit usule göre yargılamak ve uygun durumlarda bu tarafı bir para cezasına mahkûm 
etmek veya diğer taraf lehine tazminata hükmetmek yetkisine sahip olması gerekir”.

Usul, dâvaların düzenli bir şekilde görülmesini, uyuşmazlığı çözmeye yarayacak 
çeşitli işlemlerin şeklinin tespit edilmesini ve taraflara, uyuşmazlığı gereken biçimde 
ortaya koymak ve haklarını uygun vasıtalarla ileri sürmek imkânını vererek meşru hak ve 
menfaatlerin korunmasını sağlamaya yöneliktir. Bu itibarla, tarafların usul hukukunda yer 
alan imkânlara başvurmaları gayet tabii ve yasaldır. Fakat, bazen, somut olayda, bu 
imkânların tamamının veya bir kısmının kullanılması hakkaniyete uygun olmayan sonuçlara 
götürmektedir (19).

Gerekçe'ye göre (20), usul kurallarının amacından saptırılması hallerinin başında, 
haksızlığı aşikâr olan bir dâvayı açma hâli gelmektedir. Hangi dâvaların "haksızlığı aşikâr 
dâva” sayılacağı sorusuna gelince; Bakanlar Komitesinin bu konudaki görüşü, uyuşmazlığın 
objektif unsurlarının, derhal, ileri sürülen iddianın yerinde olmadığının meydana çıkarıl ması
na imkân vereceği yolundadır. Bakanlar Komitesine göre bu gibi durumlarda ve uyuşmazlığın 
bütün özellikleri de gözöııüne alınmak kaydıyla, geçerli bir neden olmaksızın adalet mekaniz
masını harekete geçiren ve başkalarına zarar vermek isteyenlere müeyyide uygulanması 
doğru olacaktır.

Usul kurallarının amacından saptırıldığı diğer hallere örnek olarak Gerekçe'de 
(21), gerekmediği halde veya izaç kastıyla dâva açılması, yargılamayı geciktirmek amacıy
la mesnetten yoksun bekletici meseleler ileri sürülmesi veya şikâyette bulunulması, haksız 
yere zamanaşımı defi veya ilk itiraz türünden hâdiseler dermeyaıı edilmesi, ibrazı gereken 
belgelerin uygun olmayan zamanlarda tevdii, kabul edilmesi mümkün ol mayan talik taleple
rinde bulunulması halleri sayılmıştır. Görüldüğü gibi, Gerekçe’de sayılan örneklerin müşte
rek özelliği usul işlemlerinin asıl amaçlarından başka amaçlarla kullanılması veya kullanıl
mak istenmesidir. Usul hukukunun amacı korunmak isteniyorsa, uyuşmazlığın bütün unsurla
rı gözönüne alınarak kötü niyetin kesin bir şekilde ortaya çıkarılmasının mümkün olduğu 
hallerde, hâkimin bu manevraları bozma yetkisine sahip olması gerekir. İşte bu nedenle, 
ikinci ilke hâkime bu tür uyuşmazlıkları basit yargılama usulüne göre çözümlemek yetkisi
ni vermektedir.
”2- Taraflardan biri, yargılama esnasında uymak zorunda olduğu dürüstlük kurallarım 
ihlal ederek usulî işlem ve vasıtaları aşikâr bir şekilde ve asıl olarak yargılamayı geciktir
mek amacıyla kullandığı takdirde, h;akinıin ya derhal esas hakkında karar vermek ya da 
hakkın kaybolması, para cezası ödenmesi veya zarar-ziyanın tazmini gibi müeyyideler 
uygulamak yetkisine sahip olması gerekir; özel durumlarda avukat da, yargılama masrafları
nı ödemeye mecbur edilebilmek gerekir".

Gerekçe'nin bu alt ilkeye ilişkin kısmında (22), kötü niyetin mevcudiyetini ortaya 
çıkarmanın her zaman kolay olmadığı, lakat öngörülen müeyyidelerin en azından caydırıcı 
bir etkisi olacağı ve usul işlemlerini amacından saptırmak isteyenleri düşünmeye sevkede- 
ceği belirtilmektedir.
••3- Barolar, üyelerinden biri önceki paragraflarda belirlilen şekilde hareket ettiği takdirde, 
disiplin cezaları uygulamak üzere harekete geçmelidirler”.

Gerekçe’de (23), bu alt ilkeyle ilgili olarak, usul işlemlerini amacından saptıran 
avukatları hâkimlerin cezalandırmasının bazı üye Devletlerde çok güç olacağına, bu gibi 
durumlarda disiplin cezası tatbikinin meslekî kuruluşlar taralından yerine getirilmesi 
gerektiğine işaret edilmektedir.
Üçüncü İlke

Dâvaları süratle sonuçlandırmak için hâkimin yetkilerinin genişletilmesi ilkesi 
olarak adlandırabileceğimiz bu ilkeye göre, "Makim, yargılamaların, tarafların haklarına 
ve taraflar arasında eşitlik ilkesine riayet edilerek, süratle cereyanını sağlamak için, en 
azından ön celse esnasında, fakat mümkünse yargılamanın büıün evreleri boyunca aktif 
bir rol oynamalıdır. Hâkimin, özellikle, resen: taraflardan lüzumlu gördüğü bütün açıklama
ları isteme; tarafları isticvap etme; hukuki meseleler ortaya atma; hiç olmazsa tarafların 
uyuşmazlığın esası üzerinde tasarruf edemeyecekleri hallerde delilleri araştırma; delillerin 

• gösterilmesini yöneltme; muhtemel beyanları uyuşmazlığın çözümünü etkilemeyecek olan
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sanıklar! işkal etme; aynı vakıalar hakkında beyanda bulunacak tanıkların sayısını, bu 
saya uzu m undan fazla ise, sınırlama yetkilerine sahip olması gerekir. Bu yetkiler, dâva 
konusu dışına çıkılmadan kullanılmalıdırlar”.
......... Avrupa Konseyine üye Devletlerin birçoğunda hukuk hâkiminin yetkileri, büyük
ölçüde, tarafların inisiyatifleri veya hareketsizliğiyle sınırlandırılmıştır (tasarruf ilkesi ve 
dava malzemesinin taraflarca getirilmesi ilkesi). Bu gözlemden hareket eden Bakanlar 
Komitesi, Gerekçe1 nin üçüncü ilkeye ilişkin kısmında, bütün Devletlerde adalet hizmetlerin
den yararlanmayı kolaylaştırma yolunda teşebbüslerde bulunulduğundan ve R (81) 7 sayılı 
tavsiye kararı bu yönde bazı ilkeler vazettiğinden, ayrıca bazı uyuşmazlıklarda taraflar, 
avukat tutmadan, dâvalarını bizzat kendileri takip edebildiklerinden, hâkime aktif bir rol 
verilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu belirtmektedir. Tabii, bu aktiflik, hiç bir şekilde, 
hakimin tarafsızlığına ve tarafların dâva konusu şey üzerindeki tasarruf selâhiyetine gölge 
düşürmemelidir. Bu çerçeve içinde kalmak şartıyla, hâkimin aktifiiği: muhakemeyi idare 
etmek; muhakemenin akışını hızlandırmak; en azından tarafların uyuşmazlığın esası üzerin
de serbestçe tasarruf edemeyecekleri dâvalarda delilleri araştırmak; delillerin gösterilmesi
ni yöneltmek; uyuşmazlığın temel unsurlarını açıklığa kavuşturmak üzere hukukî sebepler 
ve maddî vakıalar hakkında sorular sormak; tanıklara sorulacak sorulan hazırlamak ve 
gerekirse, uyuşmazlığın çözümü için önemli tanıklıkların gerçekleşmesine ve tarafların 
haklarının korunmasına dikkat ederek tanıkların 
t aza m m un eder.

sayısını sınırlandırabilmek yetkilerini

Hâkimin aktifliğinden ne anlaşılmak gerektiğini bu şekilde izah eden Bakanlar 
Komitesi (24), hâkimin, genişletilmiş yetkilerini büyük bir ihtiyatla kullanması gerektiğini 
belirtmeyi de ihmal etmemiştir (25). Bu yetkilerin kapsamı ve kullanılış şekli her uyuşmaz
lığın özelliklerine, bilhassa olaydaki menfaatlerin önemine ve cinsine, tarafların şahsî 
durumuna ve takip olunan usule göre değişecektir. Olaydaki menfaatlerin önemi aynı 
zamanda objektif (uyuşmazlığın değerleri veya konusu) ve sübjektif (menfaatlerin taraflar 
için arz ettiği önem) kriterlerle ölçülmelidir. Ayrıca, bazı hallerde, özellikle aile hukukuna 
ilişkin uyuşmazlıklarda, tarafların menfaatiyle birleşebilen kamu yararının gözöntine alınma
sına özel olarak dikkat etmelidir. Bakanlar Komitesine göre, hâkimin aktifiiği, bilhassa 
tarafların dâvayı bir avukat vasıtasıyla takip ettirmedikleri hallerde veya tarafların yetersiz 
bir şekilde yardım edildikleri yahut yeteri kadar bilgi sahibi kılınmadıkları durumlarda 
zarurî olmakladır.

Gerekçe'de (26), hâkimin aktifiiği ilkesinin yargı la manim ri bütün safhalarında 
geçerli olmasının arzu edildiğine, fakat hâkimin aktif faaliyette bulunmasının mümkün 
olmadığı hukuk sistemlerinde aktifliğin, tarafların iddia ve savunmalarının, dâvanın konusu
nun ve muhtemel akışının sıhhatli bir şekilde belirlenmesi amacıyla, hiç olmazsa yargılama
nın başlangıç safhasında sağlanmasının gerekli olduğuna işaret edilmektedir.
Dördüncü İlke

Hâkimin, uygulanacak yargılama usulünü seıbcstçc seçebilmesi ilkesi olarak adlandı
rabileceğimiz bu ilkeye göre, "Kanun tarafından sarahaten öngörülen haller dışında hâkim, 
yargılamanın hiç olmazsa ilk derece mahkemesi önündeki aşamasında, uyuşmazlığın niteliği
ni gözönünc alarak, sözlü veya yazılı yargılama usulünün mü, yoksa her ikisinin bileşimi 
bir yargılama usulünün mü takip edilmesinin uygun olacağına karar verme yetkisini haiz 
olmadır".

Avrupa Konseyine üye Devletlerde rastlanan medenî yargılama usulü, çok kere 
yazılı ve sözlü yargılama usulüdür. Ve her iki yargılama usulü de çeşitli faktörlere göre 
değişen oranlarda uygulanmakladır. Gerçekten, az miktardaki alacakları konu alan uyuşmaz
lıklarda, basit işlerde, ivedilik arz eden işlerde, tarafların avukat tutmadan takip edebildik
leri uyuşmazlıklarda sözlü yargılama usulünün tercih edildiği; buna mukabil, başlangıç 
veya tahkikat safhasında, değeri veya miktarı yüksek olan uyuşmazlıklarda, çetrefil işlerde, 
istinaf veya kanun yolu yargılamalarında, gıyaben yargılamada, tarafların ikametgâhının 
mahkemeye uzak olduğu ve işin niteliğinin tercihen yazılı işlemlere başvurmaya sevkettiği 
durumlarda yazılı yargılama usulünün ön plnııa geçtiği gözlemlenmektedir. Kimi hukuk 
sistemlerinde hâkime, olayın özelliklerini gözöntine alarak usul işlemlerinden bazılarının 
yazılı şekilde mi yoksa sözlü şekilde mi yapılacağını kararlaştırma hususunda takdir 
yetkisi verildiği de görülmektedir.

Bu gözlemlerden hareket eden Bakanlar Komitesi, Gerekçe'mn dördüncü ilkeye 
ilişkin kısmında, bu yargılama usullerinden hangisinin daha iyi olduğunun mutlak bir 
surette tespit edilemeyeceğini, bu nedenle hâkime, olayın özelliklerini gözöntine alarak, 
hangi usulün uygulanacağı hususunda geniş bir takdir yetkisi verilmesi yolunun tcrcilı
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edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ancak, dördüncü ilke uyarınca bu yetki, kanunun sarahaten 
özel muhakeme usullerinin uygulanmasını öngördüğü durumlarda kullanılamayacaktır. 
Ayrıca, bazı hukuk düzenlerinde istinaf mahkemeleri hukuku istinaf mahkemesi hâkimine 
az yetki tanıdığından, hâkimin uygulanacak yargılama usulünü belirleme yetkisini ilk 
derece mahkemeleri önündeki yargılamalara hasretmek düşünülebilir. Ancak, Bakanlar 
Komitesinin bu düşünceyi biraz zorla benimsediği de bir gerçektir. Zira, dördüncü ilkeye 
ilişkin gerekçede, bu ilkenin temelindeki düşüncenin, Devletlerin, uygulanacak yargılama 
usulünü bizzat hâkimin tâyin etmesi imkânına geniş bir uygulama alanı sağlamalarını 
gerektirdiği belirtilmiştir.
Beşinci İlke

iddia ve müdafaanın yargılamanın başında ileri sürülmesi (teksifi) ilkesi olarak 
adlandırabileceğimiz bu ilkeye göre, "Kanunun başka şekilde düzenlediği haller dışında, 
tarafların iddia ve savunmaları, zamanaşımı def*ileri, ilk itirazlar ve kural olarak ispat 
vasıtaları, mümkün olur olmaz yargılamanın başında ve her halükârda, mevcutsa, dâvanın 
başlangıç safhasının bitiminden evvel ileri sürülmelidirler. Aşağıdaki hallerden birinin 
varlığı dışında, hâkim, istinaf aşamasında, normal olarak, ilk derece mahkemesinde ileri. 

• sürülmemiş olan maddî vakıaları kabul etmemelidir:
a) Bu vakıaların ilk derece mahkemesi önündeki safhada bilinmemesi;

mahkemesi önündeki yargılamada tarafb) Bu vakıaları ileri süren şahsın ilk derece 
olmaması;

c) Bu vakıaları kabul etmek için istisnaî bir nedenin bulunması" (27).

Bakanlar Komitesine göre (28), bir uyuşmazlığın mahkemeye intikal ettirilmesinde
ki nihai amaç tarafların iddia ve savunmalarının esasına ilişkin bir karara varılmasıdır. 
Ancak, tabiatıyla, tarafların ve hatla, belki de, diğer ilgililerin meşru hak ve menfaatleri 
de korunarak bu amaca ulaşılabilmesi için taraflara, uyuşmazlığın konusuna, mahkemenin 
görev ve yetkisine ve uygulanacak yargılama usulüne ilişkin bir seri şartın gerçekleşmesi 
gerekmektedir. Bu şartlardan biri gerçekleşmediği, örneğin uyuşmazlık mahkemenin yetkisiz
liği nedeniyle reddedilmek gerektiği taktirde tarafların, dâvanın açılmasına veya açılmış 
olan dâvanın yürümesine muhalefet etmeleri gayet meşrudur. Ancak, bu şekildeki bir 
itiraz, yargılamanın ileri bir safhasında dermeyan edildiği veya yegâne gayesi yargılamayı 
saptırmak veya geciktirmek olduğu taktirde kabul edilmemek gerekir.

Dolayısıyla, dâvanın seyrini etkileyebilecek bütün unsurların, tarafların iddia ve 
savunmalarının ve yargılamanın cereyan edeceği çerçevenin, sonra da nihaî hükmün en 
kısa zamanda saptanmasını mümkün kılacak şekilde dâvanın başında bilinmesi veya bildiıil
mesi çok önemlidir, işte bu nedenlerle, beşinci ilke tarafların iddia ve savunmalarının, 
ilk itirazların, def ilerin ve mümkünse, lüzumlu addedilen delillerin ilk derece mahkemesin
de imkân hasıl olur olmaz hemen ve her halükârda, ön muhakeme safhasının mevcut 
olduğu ülkelerde, bu safhanın bitiminden evvel ileri sürülmeleri şeklindeki genel kuralı 
getirmiştir. Böylece hâkim, ileri sürülen itiraz ve de filerin haklı olup olmadıklarını 
süratle karara bağlayabilecek ve gerektiğinde derhal uyuşmazlığın esasını incelemeye 
geçebilecektir. Maamafih, bu genel kural mutlak bir ilke olarak kabul edilmemeli ve

tutmamışlarsa, bu kurala istisnalar getirmesine imkân 
vermelidir. Nitekim, tarafların tecrübe ve bilgi eksiklikleri ilkenin uygulanmasında esnek 
davranıl masını haklı gösterebilmektedir; fakat, bu taktirde hâkim, dördüncü ilkenin koyduğu 
kuralları uygulayarak muhtemel noksanlıkları tamamlamaya ve muhakemenin akışını yönlen
dirmeye dikkat etmelidir.

iddia ve savunmanın ilk derece mahkemesi önünde teksifi ilkesini bu şekilde izah 
eden Bakanlar Komitesi (29), ileri sürülen vakıaların, bu vakıaların cinsine, önemine veya 
uyuşmazlık konusuyla ilgisine göre, istinaf mahkemesi önündeki yargılamayı da etkilediğini 
belirterek bu yargılama esnasında vakıalar ileri sürülmesi imkânını kabul veya 
reddetmek için kriterler tespitini önemli bulmaktadır (30). Bilindiği gibi, hâlen, bu konuda, 
üye Devletlerin mevzuatları aynı doğrultuda değildir; bazı üye Devletler ilk derece mahkemesi 
önünde ileri sürülmemiş olan vakıaların istinaf mahkemesinde dermey 
diğer bazı Devletlerde ise bu alanda tam bir serbestlik hüküm sürmektedir.

Biraz sonra inceleyeceğimiz altıncı ilke, bu iki uç arasında ortalama bir yol 
önermektedir (31). Buna göre, genel kural, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmemiş 
olan maddî vakıaların istinaf mahkemesindeki yargılamada dikkate alınmayacağı şeklindedir.

kanunun, örneğin taraflar avukat

tersine

kabul etmemekteanını
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Ancak, bu genel kurala üç önemli istisna getirilmektedir. Bu istisnaların kabul edilmesinde
ki temel neden; fevkalâde önemli maddî vakıaların nazarı itibara alınmamasının ve bir 
üçüncü şahsın, menfaatlerini koruma imkânından mahrum edilmesinin aşikâr bir şekilde 
haksız olacağıdır. Bu istisnalardan ilki, ileri sürülen vakıalar hakkında ilk derece mahkeme
sindeki yargılama esnasında bilgi sahibi olunmaması ve dolayısıyla bu vakıaların yargılama
nın bu kesitinde ileri sürülmelerinin mümkün olmaması hâline ilişkindir. İkinci istisna, 
vakıaları ileri süren şalısın ilk derece mahkemesindeki yargılamada taraf olmadığı durumla- 

• rı ilgilendir inektedir. Burada, özellikle, bazı üye Devletlerde câri olan ve uyuşmazlıkla 
ilgisi bulunan bir şahsın istinaf aşamasında müdahale etmesini kabul eden imkân söz 
konusudur. Üçüncü istisna, bu vakıaların istinaf aşamasında ileri sürülmelerini doğrulayan 
istisnaî bir nedenin varlığı hâlinde söz konusu olmaktadır. Böyle bir duruma örnek olarak, 
Gerekçe'de, ileri sürülen vakıaların dâva konusuna nazaran öneminin, bu vakıaların nazarı 
itibara alınmamasının ihkak-ı haktan imtina sayılacak kadar büyük olması hâli gösterilmiş
tir.

Bakanlar Komitesine göre (32), her halükârda mahkeme, muhakemeyi idare etme 
yetkisine dayanarak, dâvayı en çabuk vc en etkili şekilde sonuçlandırmak amacıyla, ileri 
sürülen yeni vakıaların önemini, yargılama üzerindeki etkilerini ve tarafların haklan ve 
menfaatleri ile uyuşmazlık konusu üzerindeki sonuçlarını takdir etmek zorundadır.

Akıncı İlke
Hükmün en kısa zamanda ve gerekçeli olarak açıklanması ilkesi olarak adlandırabi

leceğimiz bu ilkeye göre,"Hüküm, hemen yargılamanın biliminde veya yargılamanın bitimin
den sonra en kısa zamanda verilmelidir. Hüküm, herhangi bir kayıtlamaya tâbi olmaksızın, 
her türlü hukuk kuralına dayanabilir; fakat, tarafların ileri sürdükleri iddia ve savunmaları 
kesin ve sarih veya zımnî bir şekilde karşılamak zorundadır."

Bu ilke, amacı yargılamayı süratlendirmek olan önceki ilkelerin mantıkî bir sonucu
dur. Gerekçe'ııin altıncı ilkeye ilişkin kısmında belirtildiği üzere (33), Bakanlar Komitesine 
göre, çeşitli uyuşmazlıkların karmaşıklık derecesi farklılıklar gösterdiğinden, bu konuda 

bir kural vazetmek ihtiyatlı bir davranış teşkil etmeyecektir. Yargılama celselere
celsede bildirilmesi en uygun çözüm tarzıdır. Ancak,

sert
bölündüğü takdirde, hükmün son 
örneğin dâva konusu olayın karmaşıklığı nedeniyle bu mümkün olmadığı zaman karar fen 
kısa sürede verilmelidir; hatta bu meyanda hâkimin, kararın verileceği tarihi kesin olarak 
bildirmesi tavsiye edilebilir; meğer ki bu tarih kanun tarafından daha önce saptanmış 
olsun. Yazılı yargılama halinde, karar yargılamanın bitiminde veya bitiminden sonra en 
kısa zamanda verilmelidir.

Altıncı ilke, adaletin yerine getirilmesini kolaylaştırma çarelerine ilişkin R (81) 
7 sayılı tavsiye kararının beşinci ilkesinin (34) bir devamı niteliğinde olup hükümlerde 
vecizliği aramaktadır: Hükümler, fonksiyonları ve tarafların hak ve menfaatleri üzerindeki 
etkileri nedeniyle mantıkî bir düzene sahip olmalı ve vecizlik ve kullanılan dilde sarahat
niteliklerini taşımalıdırlar (35).

Yargılama sonunda verilecek olan hükmün gerekçesine gelince; Bakanlar Komitesine 
göre (36), "da milıi factıırn, dabo tibi ius" (bana vakıayı ver, ben de sana hakkını vereyim) 
ilkesi uyarınca, hâkimin düşünme düzeni tarafların ileri sürmüş oldukları hukukî sebeplerle 
sınırlı olmak zorunda değildir; hâkim, uygun gördüğü her türlü hukuk kaidesini dikkate 
alabilecektir.

Bakanlar Komitesi (37), ayrıca, kararın hüküm fıkrasının tarafların bildirmiş 
oldukları bütün taleplere cevap veren bir nitelikle olması gerektiğine işaret etmektedir. 
Tabiatıyla, hüküm fıkrasının tarafların bildirmiş oldukları bütün taleplere cevap vermesi 
mecburiyeti, yargılama sırasında sorulan ve bazıları ne önemli ne de yerinde olan bütün 
soruların hüküm fıkrasında karşılanması şeklinde anlaşılmamak gerekir.

Yedinci ilke
• Kanun yollarına yapılan kötü niyetli başvuruların önlenmesi ilkesi olarak adlandıra

bileceğimiz bu ilkeye göre, "Kanun yollarının kötü niyetle kullanılışını durduracak tedbirle
rin alınması gerekmektedir ,

Kanun yoluna başvurma hakkı üye Devletlerin hepsinde tanınan temel bir hak 
olmakla beraber, bu konuda bazı kısıtlamaların sevkedilmeşine engel de teşkil etmemektedir. 
Adaletin yerine getirilmesini kolaylaştırma çarelerine ilişkin R (81) 7 sayılı tavsiye kararı
nın 10 ve 15 nci ilkelerine göre bu sınırlamalar, özellikle dâva konusunun değeri az olduğu 
veya dâvayı uzatmak niyetiyle kanun yollarına müracaatları önlemek gerektiği zaman, 
yargılamaya bir son vermek ve masrafları azaltmak için elzemdirler. Zaten, R (81) 7 
sayılı tavsiye kararı kanun yollarına kötü niyetle müracaat edilmesinin önüne geçmek
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için iki çare önermekledir: ilk derece mahkemesince verilen hükümlerin geçici olarak 
icrası; hükümle ödenmesi kararlaştırılan meblağlara piyasada yürürlükle olan faiz oranlarının 
uygulanması. Fakat, bu alandaki çareler sadece bunlardan ibaret değildir. Gerekçe'ye 
göre (38), bu meyanda, örneğin kanun yoluna müracaat edilebilmesi için bir 
vermesi şart koşulabilir; ve haksızlığı aşikâr olan müracaatlarda bu izin reddedilecektir. 
Tabiatıyla, kanun yoluna müracaat hakkının bu şekilde sınırlandırılması yalnız müracaatın 
haksızlığının aşikâr olması durumunda söz konusu olabilir; aksi halde, uyuşmazlığın detaylı 
bir incelenmesine girişmek gerekir ki, bu da zaman ve iş bakımından kayda değer herhangi 
bir tasarruf sağlamaz.

Bakanlar Komitesine göre, uygulamada, kanun yollarına müracaat hakkına getirilen 
bazı kısıtlamalar kanun yollarının sınırlanması şeklinde işlemektedirler (39). Nitekim, birçok 
üye Devlet, üst derece mahkemelerinin yükünün değeri az olan uyuşmazlıklar nedeniyle 
artmaması için, uyuşmazlık konusunun değerine ilişkin sınırlamalar vazetmişlerdir. Halbuki, 
gerçekte, paranın değerinin devamlı olarak düşmesi bu tür sınırlamaların etkisini azaltmakta
dır. Bunun önüne geçmek için bu şekildeki sınırlamalar belirli aralıklarla ayarlanmalıdır. 
Bazı üye Devletlerde sınırlamaların günün koşullarına uydurulması yetkisi idareye, diğer 
bazılarında ise parlamentoya bırakılmıştır. Ayarlamaların parlamento tarafından yapılması 
daha zor ve yavaş işleyen bir çözüm tarzıdır. Bu itibarla, Bakanlar Komitesi (40), ya 
belirli aralıklarla ayarlama şeklinde basitleştirilmiş bir yöntem veya ekonomik nitelikte 
objektif bir kıstasa dayanan bir kural önermektedir.

Bakanlar Komitesi, kanun yollarına müracaatı sınırlama amacına yönelik bu çareler
den başka, Devletlerin, müracaat sahibinin dâvayı uzatma niyeti sabit olduğu takdirde, 
para cezası, zarar-ziyanın tazmini gibi duruma uygun müeyyideler de uygulayabilecekleri 
görtişündedi r.
Sekizinci İlke

Gereken durumlarda özel muhakeme usulleri ihdası ilkesi olarak adlandırabileceğimiz 
bu ilke üç alt ilkeden oluşmaktadır.
nl-a) ivedi hallerde;

b) ileri sürülen hak inkâr edilmediği veya alacak 
konusunun değeri az olduğu takdirde;

c) Karayolları ulaşımı kazaları, iş uyuşmazlıkları, konut kirası, aile hukukuna ilişkin 
bazj sorunlar,^ özellikle nafakaların tespit veya gözden geçirilmesi konularında,

uyuşmazlığın çözümünü süratlendirmeye yönelik özel kurallar veya kurallar bütünü öngörül
melidir. " b

merciin izin

kesin olduğu yahut uyuşmazlığın

Yargılama usulünün büıüıı uyuşmazlıklar için aynı olması zorunlu değildir. Aksine, 
uygulanacak usulun, belirli ölçülerde, uyuşmazlığın konusuna, değerine, tarafların şalisi 
durumuna, soz konusu olan menfaatlerin nev'ine tıydurulnöilmesi daha verinde olacaktır. 
Gerekçe de de belirtildiği üzere (dİ), bu şekildeki bir esnekliğin adalelin yerine getirilmesini 
kolaylaştırmaya,^ adalet hizmetlerinin işleyişini hızlandırmaya ve 
topluma olan maliyetini azaltmaya katkıda bulunacağı şüphesizdir.

Bakanlar Komitesi, işte bu amaçla, üye Devletlerin birçoğunda, bilhassa su hallerde 
özel usul kuralları vazedilmiş olduğuna işaret etmektedir (42):
a) Acele olarak karara bağlanması gereken uyuşmazlıklar ve tasdik edilmiş olun inkâr 
™XîS) ' “""f nedeniyle önel yatgda™ Ü

gerek taraflara gerekse

ta"SİIİ <ü>'uîm“l'k k““““" «Jeğ.ri nedeniyle önel yarg,lama

«vdlrss, i!i£udie,ii,^:r"u^:n.“il(„:^^i’ arr çocuk'“'mkonusu oia„ lerin n,Vİ nedeniyle dil ya,«d-.»
d) Trafik kazalarına dışkın uyuşmazlık ar (aynı özellikleri ı , , - . • .özel yargılama usulü uygulanan haller). y 11 ozemk,erı gösteren olayların sıklığı nedeniyle

Gerekçe’ye göre (43), bu tavsiye kararı anlamında özel usul kuralları olarak bir 
taraftan adı yargılama usulüne nazaran bazı basitleştirmeler , , olarak, Dır
taraftan basit yargılama usulleri kabul edilmiştir Basft varı-ihme „ d?n !?urallar« dlger 
gereken hukukî tedbirler vas,tasıyla baz. duruınlara çare bulmnk ' suralle,
Kimi hukuk düzenlerinde basit yargılama usulleri, basitleştirilmiş ?mı t«Ş"™ıktadjrlar.
telâkki edilmekte ve ayrıca kendilerine res iudicata (kesin hükmi./ m! usu erl olaraI< 
Diğ.. b. Devletlerde ine, beni, yatgd.d,.
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F?ka|’ Dekanlar Komitesi, bu durum bir yana, basit yargılama usullerinin, normal (adî) 
yargı ama usullerine nazaran aytrdedici bazı özellikler taşıdıkları ve bu itibarla özel usul 
kuralları olarak kabul edilebilecekleri görüşündedir.

2- Bu amaçla şu tedbirlerden biri veya birçoğu alınabilir: yargılamayı başlatan işlemin 
basitleştirilmiş şekli; celselerin kaldırılması veya bir tek celse ve muhtemelen, hazırlayıcı 
oir ön celse yapılması; münhasıran yazılı yargılama usulü veya duruma göre münhasıran 
sözlü yargılama usulü; bazı itiraz ve savunmaları ileri sürmenin yasaklanması yahut sınırlan
ması; delillerin serbestçe gösterilmesi; taliklerde bulunmanın yasaklanması veya taliklerin 
kısa bir süreyle sınırlanması; mümkünse yargılamanın hemen başından itibaren, 
veya tarafların talebi üzerine, bilirkişi incelemesi; hâkimin, dâvanın sevkedilmeşinde ve 
delillerin araştırıl ması vc gösterilmesinde aktif bir rol oynaması."

Yargılama usullerini süratlendirmek ve basitleştirmek için kullanılabilecek vasıtalar 
çok çeşitli olduğundan, ilkede sadece örnek kabilinden bir sayım yapılmıştır (44). Kaldı 
ki, sayılan tedbirlerin bir kaçı bu tavsiye kararının adî yargılama usulüne ilişkin diğer 
ilkelerinde etraflı olarak ele alınmıştır. Bu tedbirlerden hangisinin veya hangilerinin 
kullanılacağına, her dâvanın unsurlarına ve bu unsurların birbirleriyie olan ilişkilerine 
göre karar verilecektir. Bu meyanda, örneğin hâkimin rolü yazılı yargılama usulünün veya 
şifahi yargılama usulünün üstünlüğüne göre değişecektir, iler halükârda, yargılama usullerinin 
basitleştirilmesi keyfiyeti tarafların, durumlarını lâyıkıyla izah etmek ve uygun ve meşru 
vasıtalarla diğer tarafın iddialarına karşı koymak konusundaki temel haklarında bir azalma
ya neden olmamalıdır. Bu konuda, tarafların, bir usul işleminin yerine getirilebilmesi 
için gerekli bilgileri zamanında almalarına ve müddetlerin sınırlanmasının uyuşmazlığın 
çözümüne etkisi olabilecek delillerin toplanmasına engel olmamasına özellikle dikkat 
etmek gerekir.
"3- Bu özel kurallar veya kurallar bütünü, duruma göre, mecburî veya taraflardan birinin 
talebi üzerine ihtiyarî olabilecekleri gibi, tarafların mutabakatını da gerektirebilirler.”

Gerekçe*nin bu alt ilkeye ilişkin kısmında (45), özel yargılama usullerinin hangi 
alan veya konularda ihdasının uygun olacağını ve hangi durumlarda taraflardan birinin 
veya her ikisinin isteğinin dikkate alınması gerekeceğini millî hukuk düzenlerinin tespit 
edeceği belirtilmektedir.
Dokuzuncu İlke

resen

Adalet hizmetlerinde teknolojik gelişmelerden yararlanma ilkesi olarak adlandıra
bileceğimiz bu ilkeye göre, "Adlî mercilerin istifadesine, özellikle çeşitli hukuk kaynaklarına 
ulaşmalarım kolaylaştırmak ve adalet mekanizmasını hızlandırmak suretiyle adaleti en iyi 
etkililik şartları altında yerine getirmelerini sağlamak amacıyla, en modern teknik imkânlar 
sunulmalıdır."

Burada söz konusu olan aslında bir medenî usul hukuku ilkesi değildir (46). Fakat, 
hâkimler ve adliye memurları gerekli teknik imkânlara sahip olduklar» takdirde medenî 
yargılamanın daha süratle cereyan edeceği de bir vakıadır.

Bu vasıtalar meyalımda, Gerekçe'de (47), ilk olarak usul işlemlerinin yerine 
getirilmesi veya daha genel olarak adlî organların idaresi için bilgisayar kullanımı zikredil
mektedir.

Bakanlar Komitesine göre (48), adalet hizmetlerinde kullanılabilecek ikinci önemli 
teknik, bilgi işlem tekniğidir. Gerçekten, hâkimlerin vc genel olarak bütün hukukçuların 
işi, gerek millî gerekse milletlerarası düzeydeki hukuk metinlerinin giderek artması yüzün
den her geçen gün biraz daha zorlaşmaktadır. Utıkıık metinlerinin artması keyfiyeti de, 
çok defa, somut olaya uygulanacak normların tespitinde güçlüklere sebebiyet vermektedir. 
Bu itibarla, bilgisayar bilimini (informatik) kullanarak çeşitli hukuk kaynaklarına kolay 
ve süratli bir şekilde ulaşmayı sağlayacak teknik imkânları tedarik etmek gerekmektedir,

Avrupa Konseyinin adaletin işleyişini iyileştirme konusunda önerdiği ve uyulmasını 
tavsiye ettiği medenî usul ilkeleri bunlardan ibarettir.

Bu ilkeler, tiye Devletlerde hâlen yürürlükte bulunan çeşitli ilkeler arasından 
seçilmiştir. Bu da, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, adalelin işleyişini iyileştirme 
sorununu, şimdilik, üye Devletlerde uygulanmakla olan belli başlı ilkelerden medenî usul 
hukukunun amacına en uygun olanlarının seçilerek en azından temel ilkeler düzeyinde bir 
ahenkleştirmeyi teşvik etmek şeklinde telâkki ettiğini göstermektedir. Oysa, sorun çok 
daha çetrefildir. Ve priınus inler pares anlayışı içinde sıhhatli, tutarlı ve mütecanis bir 
çözüme kavuşturulabileceği de çok şüphelidir. Bu itibarla, "Adaletin İşleyişini İyileştirmeye 
Yönelik Medenî Usul ilkeleri" konusunun, kademeli olarak, önümüzdeki yıllarda tekrar
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Avrupa Konseyinin gündemine gelmesi beklenmelidir.

EK

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin "Adalelin işleyişini İyileştirmeye Yönelik Medenî 
Usul İlkelerine ilişkin R (84) 5 sayılı tavsiye kararının ekinde yer alan ilkeler:

İlke 1

1- Genellikle, dâva, birincisi muhtemelen hazırlayıcı nitelikte bir ön celse, İkincisi delillerin 
gösterildiği, uyuşmazlığın tartışıldığı ve mümkünse hükmün verildiği celse olmak üzere 
fazla iki celse ihtiva etmelidir. Yeni vakıalar ve istisnaî ve önemli diğer durumlar dışında 
her türlü talik kural olarak yasak olduğundan, hâkim ikinci celse için gerekli işlemlerin 
yapılmasına dikkat etmelidir.
2- Taraflardan birinin, tercihen temerrüde düşürülmüş olmasına rağmen, kanun veya hâkim 
tarafından saptanan müddetler içinde bir usul işlemini yerine getirmemesi ihtimaline karşı 
müeyyideler öngörülmelidir. Bu müeyyideler, duruma göre, özellikle, işlemi yapma hakkının 
kaybedilmesi, zarar-ziyanııı, yargılama masraflarının veya bir para cezasının ödenmesi 
yahut uyuşmazlığın esas defterinden terkininden ibaret olabilir.
3- Tanıklar hâkim tarafından davet edilebilmeli ve geçerli bir mazereti olmaksızın duruş
maya gelmemeleri hâlinde tatbik edilmek üzere uygun müeyyideler (para cezası 
ziyanın tazmini, vs.) öngörülmelidir. Bir tanığın yokluğunda, dâvanın bu tanığın ifâdesi 
olmaksızın devam edebilip edemeyeceğini kararlaştırmak hâkime aittir. Tanıkların ifâde 
vermelerini kolaylaştırmak üzere telefon veya audio-visuel (görsel-işitsel) yöntemlerin 
uygun şartlar altında kullanılmalarının öngörülmesi gerekmektedir.
4- Hâkim tarafından tâyin olunan bir bilirkişi, raporunu vermediği veya geçerli bir özrü 
olmaksızın vermekte geciktiği takdirde uygulanacak müeyyidelerin öngörülmesi gerekmektedir. 
Bu müeyyidelerin, muhtemelen, bilirkişi ücretinin indirilmesi, masrafların veya zarar-ziyanııı 
ödenmesi ve duruma göre hâkim yahut meslekî bir kuruluş tarafından alınacak disiplin 
tedbirlerinden ibaret olması düşünülebilir.

en

zarar-

llke 2

1- Taraflardan biri haksızlığı aşikâr bir dâva açtığı takdirde mahkemenin uyuşmazlığı 
basit usule göre yargılamak ve uygun durumlarda bu tarafı bir para cezasına malıktım 
etmek veya diğer taraf lehine tazminata hükmetmek yetkisine sahip olması gerekir.
2- Taraflardan biri, yargılama esnasında uymak zorunda olduğu dürüstlük kurallarını ihlâl 
edere!: usulı işlem ve vasıtaları aşikâr bir şekilde ve asıl olarak yargılamayı geciktirmek 
amacıyla kullandığı takdirde, hâkimin ya derhal esas hakkında karar vermek ya da hakkın 
kaybolması, para cezası ödenmesi veya zarar-ziyanııı tazmini gibi müeyyideler uygulamak 
yetkisine sahip olması gerekir; özel durumlarda avukat ta, yargılama masraflarını ödemeye 
mecbur edilebilmek gerekir.

3- Barolar, üyelerinden biri önceki paragraflarda belirtilen şekilde hareket ettiği takdirde, 
disiplin cezaları uygulamak üzere harekete geçmelidirler.

ilke 3

Hâkim, yargılamaların, tarafların haklarına ve taraflar arasında eşitlik ilkesine 
riayet edilerek, süratle cereyanını sağlamak için, en azından ön celse esnasında, fakat 
mümkünse yargılamanın bütün evreleri boyunca aktif bir rol oynamalıdır. Hâkimin, özellik
le, resen: Taraflardan lüzumlu gördüğü bütün açıklamaları isteme; tarafları isticvap etme; 
hukukî meseleler ortaya atma; İliç olmazsa tarafların uyuşmazlığın esası üzerinde tasarruf 
edemeyecekleri hallerde delilleri araştırına; delillerin gösterilmesini yöneltme; muhtemel 
beyanları uyuşmazlığın çözümünü etkilemeyecek olan tanıkları ıskat etme; aynı vakıalar 
hakkında beyanda bulunacak tanıkların sayısını, bu sayı lüzumundan fazla ise, sınırlama 
yetkilerine sahip olması gerekir. Bu yetkiler, dâva konusu dışına çıkılmadan kullanılmalıdır
lar.

-18-



ilke 4

Kanun tarafından sarahaten öngörülen haller dışında hâkim, yargılamanın hic olmazsa 
ilk derece mahkemesi önündeki aşamasında, uyuşmazlığın niteliğini gözönüne alarak, sözlü 
veya yazılı yargılama usulünün mü yoksa her ikisinin bileşimi bir yargılama usulünün ınü takip 
edilmesinin uygun olacağına karar verme yetkisini haiz olmalıdır.
îlke 5

Kanunun başka şekilde düzenlediği haller dışında, tarafların iddia ve savunmaları, 
zamanaşımı del*1 ileri, ilk itirazlar ve kural olarak ispat vasıtaları, mümkün olur olmaz 
yargılamanın başında ve her halükârda, mevcutsa, dâvanın başlangıç safhasının bitiminden 
evvel ileri sürülınelidiiler. Aşağıdaki hallerden birinin varlığı dışında, hâkim, istinaf aşamasın
da, normal olarak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmemiş olan maddî vakıaları kabul 
et m emeli di r:
a- Bu vakıaların ilk derece mahkemesi önündeki safhada bilinmemesi;
b- Bu vakıaları ileri süren şahsın ilk derece mahkemesi önündeki yargılamada taraf olmaması; 
c- Bu vakıaları kabul etmek için istisnaî bir nedenin bulunması.
İlke 6

Hüküm, hemen yargılamanın bitiminde veya yargılamanın bitiminden sonra en kısa 
zamanda verilmelidir. Hüküm, herhangi bir kayıtlamaya tâbi olmaksızın, her tüllü hukuk 
kuralına dayanabilir; fakat, tarafların ileri sürdükleri iddia ve savunmaları kesin ve sarih 
veya zımnî bir şekilde karşılamak zorundadır.
îlke 7

Kanun yollarının kötü niyetle kullanılışını durduracak tedbirlerin alınması gerekmek
tedir. 
Üke 8
l~a) İvedi hallerde;

b) ileri sürülen hak inkâr edilmediği veya alacak kesin olduğu yahut uyuşmazlığın konusu
nun değeri az olduğu takdirde;

c) Karayolları ulaşımı kazaları, iş uyuşmazlıkları, konut kirası, aile hukukuna ilişkin 
bazı sorunlar, özellikle nafakaların tespit veyagözden geçirilmesi konularında,

uyuşmazlığın çözümünü süratlendirmeye yönelik özel kurallar veya kurallar bütünü 
öngörül melidi r.
2- Bu amaçla şu tedbirlerden biri veya birçoğu alınabilir: yargılamayı başlatan işlemin 
basitleştirilmiş şekli; celselerin kaldıılması veya bir tek celse ve muhtemelen, hazırlayıcı 
bir ön celse yapılması; münhasıran yazılı yargılama usulü veya duruma göre münhasıran 
sözlü yargılama usulü; bazı itiraz veya savunmaları ileri sürmenin yasaklanması yahut 
sınırlanması; delillerin serbestçe gösterilmesi; taliklerde bulunmanın yasaklanması, 
taliklerin kısa bir süreyle sınırlanması; mümkünse yargılamanın' hemen başından itibaren, 

tarafların talebi üzerine, bilirkişi incelemesi; hâkimin, dâvanın sevkedilmeşinde

veya

resen veya
ve delillerin araştırılması ve gösterilmesinde aktif bir rol oynaması.
3- Bu özel kurallar veya kurallar bütünü, duruma göre, mecburî veya taraflardan birinin 
talebi üzerine ihtiyarî olabilecekleri gibi, tarafların mutabakatını da gerektirebilirler.
İlke 9

Adlî mercilerin istifadesine, özellikle çeşitli hukıık kaynaklarına ulaşmalarını.kolaylaş
tırmak ve adalet mekanizmasını hızlandırmak suretiyle adaleli en iyi etkililik şartları 
altında yerine getirmelerini sağlamak amacıyla, en modern teknik imkânlar sunulmalıdır.
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Dipnotları:
(24) Bkz. Gerekçe, Üçüncü ilke, paragraf 13.

(25) Bkz. Gerekçe, Üçüncü İlke, paragraf 14.
(26) Bkz. Gerekçe, Üçüncü İlke, paragraf 15.

(27) Belçika ve 
I İlikti metlerini n 
cümlesi ne 
tutmuşlardır.
(28) Bkz. Gerekçe, Beşi nci ilke, paragraf 18.
(29) Bkz. Gerekçe, Beşi nci ilke, paragraf 1 9.
(30) Bkz. Gerekçe, Beşinci ilke, paragraf 20.

(31) Bkz. Gerekçe, Beşinci ilke, paragraf 21.
(32) Bkz. Gerekçe, Beşinci ilke, paragraf 21.
(33) Bkz. Gerekçe, Alımcı İlke, paragraf 22.

(1) Avrupa Konseyi hakkında etraflı 
bilgi için bkz.: Manuel du Conseil de

Fonctionneınent,l'Europe, (Ştructure,
Realisations, Oııvrage redige par 
groupe de fonctionııai res du Secretairat, 
Paris 1970; The Council of Eıırope, A 
Concise Guide, Publiçation of t he Council 
of Euröpe, Ştrasbourg 1982; K. Vaşak, 
Conseil de l'Europe, Litec, Paris 1964.

un
Mollanda delegeleri, 

ilkenin ikinci 
hakkım saklı

beşi nci 
uyup uymama

(2) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
tarafından 18 Şubat 1976 tarihinde kabul 
edilen R (76) 5 sayılı tavsiye kararı.
(3) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
tarafından 2 Mart 1978 tarihinde kabul 
edilen R (78) 8 sayılı tavsiye kararı.
(4) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
tarafından 14 Mayıs 1981 tarihinde kabul 
edilen R (81) 7 sayılı tavsiye kararı.
(5) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
tarafından 28 Şubat- 1984 tarihinde kabul 
edilen R (84) 5 sayılı tavsiye kararı.
(6) İncelememizin bundan sonraki bölümle
rinde, "A.dajetin İşleyişini İyileştirmeye 
Yönelik Medenî Usul İlkeleri" başlıklı bu

• tavsiye kararını belirtmek için "tavsiye 
kararı" terimlerini kullanacağız.
(7) Tavsiye Kararı, Giriş, paragraf 4.
(8) Tavsiye Kararı, Giriş, paragraf 5.
(9) Tavsiye Kararı, Giriş, paragraf 6.
(10) Tavsiye Kararı, Giriş, paragraf 8.
(11) Gerekçe, Giriş, paragraf 3.
(12) Bkz. yukarıda slı. 9.

(13) Çerekçe, Giriş, paragraf 2.
(14) Bkz. Gerekçe, Birinci İlke, paragraf 6.

(h) Bu ilkelerin çevirisi toplu halde 
aşağıda EK'te sunulmuştur.

(15) Bkz. Gerekçe, Birinci İlke, paragraf 6.
(16) Gerekçe'de (Birinci İlke, paragraf 6), 
bu terkinin tarafların dâva hakkına bir 
etkisi olmadığı gibi uyuşmazlığın 
da etkilemediği belirtilmektedir.
(17) Bkz. Gerekçe, Birinci ilke, paragraf 7.
(18) Bkz. Gerekçe, Birinci İlke, paragraf 8.

(19) Bkz. Gerekçe, İkinci İlke, paragraf 9.
(20) Bkz. Gerekçe, İkinci İlke, paragraf 10.
(21) Bkz. Gerekçe, İkinci İlke, paragraf 11.
(22) Bkz. Gerekçe, İkinci İlke, paragraf 12.
(23) Bkz. Gerekçe, ikinci İlke, paragraf 12.

"Devletler, usule(34) Bu ilke uyarınca 
ilişkin bütün işlem ve belgelerin görünüşü
nün basit, bu işlem ve belgelerde kullanılan 
dilin halk tarafından anlaşılabilir ve adlî

kavranabilirtaraflarcakararların da 
olması için tedbirler almalıdırlar."
(35) Bkz. Gerekçe, Altıncı ilke, paragraf 23.

(36) Bkz. Gerekçe, Altıncı İlke, paragraf 24.

(37) Bkz. Gerekçe, Altıncı İlke, paragraf 25.

(38) Bkz. Gerekçe, Yedinci ilke, paragraf 27.

(39) Bkz. Gerekçe, Yedi nci İlke, paragraf 28.
(40) Bkz. Gerekçe, Yedinci İlke,paragraf 28.
(41) Bkz. Gerekçe,Sekizinci İlke, paragraf 28.

(42) Bkz. Gerekçe,Sekizinci İlke,paragraf 31.
(43) Bkz. Gerekçe,Sekizinci İlke, paragraf 32.

(44) Bkz. Gerekçe,Sekizinci İlke, paragraf 33.
(45) Bkz. Gerekçe,Sekizinci İlke, paragraf 34.

(46) Bkz.Gerekçe,Dokuzuncu İlke,paragraf 35.

(47) Bkz.Gcrekçe,Dokuzuncu İlke,paragraf 36.

(48) 3kz.Gerekçe,Dokuzuncuİlke,paragraf 37.
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ULUSLARARASI PARA SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞMELERİN IŞIĞINDA 
TÜRKİYE'NİN DÖVİZ KURU POLİTİKASI

Yrd.Doç.Dr. Vildan SERİN
Marmara Üniversitesi llııkıık Fakültesi 

İktisat Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

Döviz kuru, milli ekonomi ile, dünya ekonomisi arasında bir bağ kuran fiyattır. 
Eğer, döviz kuru, bir ülkenin, dünya ekonomisindeki nisbi durumuna uygun değilse, 
dönemde, ekonomik düzeni olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Bir ülkenin dış ticaret 
işlemleri, ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Özellikle, ödemeler dengesi açıklarının, 
Türkiye, gibi gelişmekte olan ülkeler açısından, ne kadar hayatî bir değere sahip olduğu, 
bilinen bir gerçektir. Gelişmiş ülkeler, iç politikalarına göre, kendi döviz kuru sistemlerini 
belirlerlerken, gelişmekte olan (ilkeler ise, iç politikalarını, döviz kuruna bağlı olarak, 
çizmek zorunda kalmışlardır. Bunun için, Türkiye'nin Döviz Kuru Politikasını, uluslararası 

sistemindeki değişmelerin ışığında incelemek kaçınılmazdır.

uzun

para
I. Doların Altına Konvertibilitesınin Kaldırılışı ve Dalgalanan Dolara Geçiş.

1944 yılından beri geçerli olan Brctton WOOD's sistemi, A.B.D. dolarının değerini 
altına bağlamış ve ona rezerv para niteliği kazandırmıştı. Ancak, doların bütün bu fonksi
yonlara sahip olması, A.B.D. ödemeler dengesi açık verdiğinde, hiç bir istikrar tedbiri 
almasına gerek olmadan, dolar yaratmasına ve böylece zamanla dolara karşı güvenin 
sarsılmasına ve spekülatif akımların ortaya çıkmasına sebeb olmuştur (1).

A.B.D.'nin dış açıkları, Avrupa'ya dolarların akmasına ve Avrupa dolar piyasasının 
doğmasına, Londra, Paris gibi, şehirlerin merkez olduğu, kısa vadeli bir sermaye piyasasının 
değişmesine, ortam hazırlamıştır. Uluslararası bir piyasa olan, Avrupa dolar piyasası, 
Avrupa ülkelerinin, tek başına, para politikası uygulamalarını engellemiş, piyasa döviz 
kurlarının değişmesinde etkili olmuştur. Fakat en mühim tesiri, Avrupa ülkelerinin, milli 
prestijlerini koruma endişesi ile, resmi döviz kurlarını değiştirmemeleri konusunda olmuştur 
(2). Bu da, birbiri ardı sıra gelen, 1968, 1971, 1973 para krizleri ile sonuçlanmıştır, 
özellikle, 1973 yılı, son derece şiddetli mali olaylara sahne olmuştur. 1973 yılında, 
dünya çapında enflasyon yaşanmıştır. 1960- 1963 yılları orasında OECD ülkeleri arasında, 
%4,5 enflasyon oranı normal kabul edilirken, bu oran 1973'de, % 10'a çıkmıştır. Bilhassa 
sanayi mamulleri ve gıda maddelerinde patlama derecesinde fiyat artışları gözlenmiştir. 
Ayrıca OPEC ülkelerinin bu yıl içinde, petrol fiyatlarını 3 katına çıkarmaları, u kelerin 
ödemeler dengelerini ve paralarını alt-üst etmiştir. Bu durum karşında, 12 Şubat 1973 de 
dolar, % 10 oranında yeniden devalüe edilerek, 1 ons altın, 42.22 dolara yükseltilmişti. 
Bunun üzerine, 9 AET ülkesi, Paris'de toplanarak, Smithsonıaıı anlaşması ile kabul edilen 
% 2.25'lik banda son vermişlerdir. .13 Şubat 1973’de borsalar tekrar kapanmış bir 
hafta sonra açıldığında, uluslararası para sisteminin düzeni değişmiş, doların altına 
konvertibilitesi kaldırılırken, dolar dalgalanmaya bırakılmıştır. Böylece ortaya çıkan 
yeni düzende, elliden fazla ülke parasını dolara bağlarken, birçok ülke de paralarını özel 
çekme haklarına (SDR) bağlamıştır (3).

Bu yeni düzenlemede, Türk ekonomisi, saf dolar standardına bağlı ülkeler grubunda
yer al ge,.şim içersinde özetlenen bu olaylar, sabit kur sisteminden uzaklaşıl masına

ve serbest kur sistemlerinin gündeme gelerek, tartışılmasına ve tercih edilmesine se ep 
olmuştur. Bu seçimi etkileyen faktörler şöyle sıralanabilir:

- Sabit kur sisteminde, para politikasının iç meseleleri çözümlemede yetersiz
kalışı. Batı (ilkeleri ödemeler dengesi- 1973 yılındaki petrol fiyatlarındaki artış sonucu, ................
problemleri ile karşılaşmışlar, dış ticaret hadleri aleyhlerine dönmüştür. Bu durumca, 
Ayarlanabilir Sabit Kuru sisteminde, açık veren ülkelerin içte durgunluk yaratacak ıktısa » 
politikalar uygulamaları gerekiyordu. Bunun yerine dış dengenin dalgalı kurlarla sağlanması
nı tercih etmişlerdir.Böylece,iç ve dış denge amaçlarının arasındaki çatışma önlenmiştir\4;.
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-OPEC dışı ülkelerin açıkları rezerv transferi yaparak değil, rezerv yaratılarak 
kapatılmaya gidilmiştir. Böylece dünya, gelir dağılımında OPEC ülkeleri lehine cereyan 
eden gelir akışı önlenmek istenmiştir

- İşbölümü ve ihtisaslaşmayı sağlayarak, uluslararası alışverişin kalitesini geliştir
me yönünde olumlu katkılarda bulunmaktadır. Dış ticaretin himayesi, ödemeler dengesi 
açık veren ülkelerde, ulusal paraların aşırı değerlenmesine yol açmaktadır. Bu da ithal 
ikâme sanayilerin mukayeseli avantajlarını artırırken, ihracata dönük endüstrilerin mukaye
seli avantajlarını küçültmektedir. Buna karşılık serbest kur sistemi, dünya ticaretini 
teşvik etmektedir.(5).

- Uluslararası likidite ihtiyacına çözüm getirmekte, bu meseleyi, döviz piyasasının 
işleyişine bırakmaktadır.

- Dünya ekonomisinde, enflasyon önemli bir. problem haline gelmiştir. Farklı 
ülkelerde, farklı oranlarda seyreden enflasyon oranları, sabit kur sisteminin çöküşünü 
hazırlamıştı r.

- Ayarlanabilir Sabit Kur sisteminde, spekülasyon risksizdi, buna karşılık, serbest 
kur sisteminde, döviz piyasasında istikrar sağlayıcı bir spekülasyon söz konusudur.

Bu sebeblerle, 1976 yılında, IMF üyelerine, Jamaika anlaşması ile, içte moneterist 
istikrar tedbirleri uygulamaları, dış dengeyi de serbest kur sistemi ile çözümlemeleri 
öneriliyordu. Türk ekonomisi de bu doğrultuda uygulamaya, dört yıl sonra, 24 Ocak 
1980 tarihinde geçiyordu.

Bu gelişmelere paralel olarak, Mayıs 1981 tarihinden itibaren, Türkiye Ekonomisi, 
"günlük kur" uygulamalarına başlamış, ayrıca, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu
nun değiştirilmesi gibi önemli, mevzuat değişiklikleri yapılmıştır. Türkiye Döviz Kuru 
politika uygulamaları tarihsel geçişim açısından üç alt bölüme ayrılarak incelemekte 
fayda vardır.
İL Türkiye1 de Döviz Kuru Politikaları.

Bu kısımda, Uluslararası Para Sisteminin değiştiği, 1973 ve günlük kur uygulaması
nın başladığı Mayıs 1981 tarihi dönüm noktası olarak seçilmiştir.
A- 1923 - 1973 Dönemi.

Türk parasının konver ti bili t esinin kaldırılması, 1930 yılında çıkarılan Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Kanunu ile olmuştur. Bu sebeple, önce 1923-1930 yıllarını kapsayan 
alt dönem ele alınacaktır.

1- 1923 - 1930 Dönemi.
Bu dönemde, Türk parasının dış değeri, arz ve talep dalgalanmalarına bırakılmıştı. 

Ülkeden para çıkarılması serbestti. İthalat kısıtlamaları yoktu. Spekülasyon hareketlerinin 
yoğunlaşması yüzünden kambiyo fiyatları yükseldiğinde, açık piyasa işlemleri ile, müdaha
le edecek bir kambiyo denkleştirme fonu bulunuyordu. Bu arada, 1929 yılında büyük 
depresyon çıkmış, dünya hiperenflasyon olgusunu yaşamaya başlamıştı. Bunalım, devletin 
ekonomiye müdahalesinin gerekli olduğu inancını yaratmış, bu çerçevede, Keynesci, 
maliye politikaları, ön plâna çıkmaya başlamıştı.

Dünya büyük depresyonla sarsılırken, Türk parası, 1924'ten, 1929 yılı başlarına 
kadar, milletlerarası kambiyo piyasalarında, fazla bir gerileme kaydetmemiştir. Türk 
parası karşısında, Fransız Frangı 9.5 kuruştan, 7.7 kuruşa, İngiliz Sterlini, 835 kuruştan, 
956 kuruşa yükselmiştir (6).

1929, 1930 yılları ise, Türk parasının, en hızlı değer kaybettiği zamandır. Hükümet 
kambiyo kurlarının istikrarını kaybetmesi üzerine, bir tedbirler paketi hazırlamıştır. 
Buna göre, resmi döviz alınılan durdurulmuş, dış borçlar bir "moratorıum'Ma ertelenmiştir. 
Bütçeden de tasarruf yapılmıştır. Nihayet 20 Şubat 1930'da Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Kanunu çıkarıldı. Bu kanunla, kambiyo, nakit ve tahvilat alım ve satımın ve 
bunlar ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunlara muhtevi 
her nevi eşya ve kıymetlerin ve ticari senetlerle tediyeye temine yarayan her türlü 
vasıta ve vesikaların memlekettten ihracı veya memlekette ithalatının tanzim ve tahdidine 
Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyordu. Bunun anlamı, Türk parasının konvertibilitesinin 
kalkması ve kontrollü kambiyo sisteminin yürürlüğe girmesidir. Bu tarihten itibaren 
hangi sebeple olursa olsun döviz transferleri Maliye Bakanlığının iznine bağlanıştır.

2- 1930. - 1973 Dönemi.
1930 yılından itibaren kambiyo kontrolü rejimi ile birlikte kendine yeterlik politika

sı uygulamaya başlanmıştır. Bunun sonucu 1938 yılına kadar dış ticaretimiz ihracat
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fazlası sağlanmış, Türk lirası kambiyo otoritelerin belirledikleri kuru muhafaza etmiştir.
II.Dünya Savaşı sonrası yeni kurulan uluslarası kurumlar, savaş yıllarında uygulanan 

kambiyo kontrolleri rejimine son vererek, dış ekonomik ilişkilerde liberalleşmeyi teşvik 
etmeye başlamıştır. Türkiye'de bu ortam içinde 7 Eylül 1946 da % 116 oranında devalüasyon 
yaparak eskisine göre daha liberal bir dış ticaret rejimi uygulamaya başlamıştır.

Türkiye, Brettcn Woods sistemini kabul ederek, Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemini 
uygulamaya geçmiştir. Türk lirasının başlangıç parite değeri 19 Haziran 1947 tarihinde, 
IMF ile ortaklaşa olarak,

0,317382 gram saf altın»! ABD doları» 2.80 TL tespit edilmiştir. Bu döviz kuru II 
sene sürdürülmüştür. 4 Ağustos 1958 tarihinde, İstikrar Tedbirleri yürürlüğe konmuş ve 
Türk lirası % 320 oranında devalüe edilmiştir.

1946-1960 döneminde sabit kur politikası uygulanmıştır. Bunun nedenleri ülke 
içinde ithal ikamesi politikasının yürütülmekte oluşu ve o tarihlerde batı ülkelerinde 
bile daha yumuşak kur politikalarının hala tartışılmakla olmasından kaynaklanmaktadır.

1963 yılında planlı döneme girilmiş, ancak kur politikalarında bir değişme olmamış- 
Yine ithâl ikame politikası uygulanmıştır. 1964 yılından başlayarak yeni bir enflasyona 

girilmesiyle Türk lirası aşırı değerlenmiş bir hale gelmiştir. Bu dönemde aşırı değerlenme 
1969 yılında % 53 seviyesine kadar yükselmiştir (x). Bu durumda kur ayarlamasına

dondurulmasına

tı r.

oranı
gidileceği yerde
ihracatta vergi iadesi uygulamalarına gidilmiş işçi 
ödenmiştir. Bu tedbirler 1970 yılının başlarında bir ödemeler dengesi bunalımının başlama
sını önleyememiştir. Bunun üzerine üçüncü devalüasyon kararı verilerek Türk Lirası % 66 
oranında devalüe edilmiş 1 ABD doları» 13 TL olarak belirlenmiştir. Sonuçta ihracat ve 
işçi dövizleri artarak, cari işlemler 1973 yılında fazlalık vermiştir.

miktar kısıtlamalarına, liberasyonun zaman zaman
dövizleri ile turist dövizlerine prim

A- 1973 - Mayıs 1981 Dönemi.
Atatürk döneminde, Sanayi plânları ile başlatılan, ithâl ikâme politikaları 24 

Ocak 1980 tarihine kadar sürdürmüştür. Bunun için de, yüksek oranlı devalüasyon arla, 
ithalat pahalılaştırılarak, yerli üretim himaye edilmiştir. Aşağıdaki tabloda görü dugu 
gibi, bu dönemde, Türk lirası, aşırı değerlendirilmiştir.

TABLO: 1 DÖVİZ KURLARI, 1973 - 1981
DOLARA GÖRE DÖVİZ KURU 

ENDEKSİ
ENDEKSİDÖVİZ KURU 

(TL/DOLAR)
YILLAR

100i 0014.150 
13.927
15.150 
16.053 
28.002 
24.282 
31.078 
79.620 
90.665

102.850

1973
9498197 4
93107197 5
931131976
871271977
821711978
672191979

1044651980
1026411981 (Ocak) 

Mayıs 117726

Kaynak, DPT, Türkiye Başlıca Ekonomik Göstergeler, Mayıs 1981. 
International Financial Statıstıcs, 1984.
1973 yılında 100 olan endeks 219’a çıkarken, dolara göre, kambiyo kuru endeksi, 

67'ye düşmüştür. Ancak 1980 sonlarında, 1973 yılındaki seviyesini bulmuştur.
Ağustos 1973 tarihinde, kur tesbiti, Maliye Bakanlığı' nın yetkisine verilmiştir. 

T.C. Merkez Bankası, sadece kur değişmelerinin, gerektirdiği, çapraz kurları belirleyecekti. 
Mayıs 1981 tarihinden itibaren, 24 Ocak Kararları*nın temel felsefesinin bir gereği olarak, 
"günlük kur" uygulamalarına geçilmiştir. Böylece, bütün sorumluluk da Merkez Bankası1 na 
devrediliyor, para politikası, tek merkezden yönetilme imkânına sahip oluyordu.

III. Yeni Kur Politikası ve Türk Ekonomisine Etkileri.

Günlük kur uygulaması, kambiyo kontrolleri dönemine son yermiştir. Dış ticarette 
liberalleşme ile birlikte, ihracatı teşvik politikaları ön plana geçiyordu. Bunun yanısıra, 
görünmeyen kalemler, dış ticaret hadleri, enflasyon üzerinde de etkileri olmuştur. Sanayi-
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miz ve istihdam üzerindeki tesirleri de son derece önemlidir. Ancak, ayrı bir araştırmada 
bu konu, derinlemesine incelenmelidir.

A- ihracat Üzerine Etkileri.
Yeni kur politikasına geçişin, en önemli sebeplerinden biri de, bu tarihe kadar, 

Türkiye ekonomisinde yaşanılan, ihracat yetersizliği problemidir. 1965 yılından. İ980'e 
kadar geçen onbeş yıllık dönemde, ihracat, değer olarak altı katına çıkarken, milli 
gelir içindeki payım, oran olarak İliç değiştirmemiştir (8). I oplam dış ticaret ve toplam 
dünya ihracatı içindeki payı ile, ithalatı karşılama oranı devamlı düşmüştür.

Kur politikaları ile, sanayiyi koruma ve ihracatı teşvik arasında büyük bir ilişki 
bulunmaktadır. Bundan dolayı, Türkiye'deki ihracat yetersizliğinin başlıca sebebi olarak, 
Mayıs 1981 öncesi kur politikalarım görmede,iş çevreleri ve üniversite hemfikirdi. Gerçekten 
de, yeni politika, ilıracatda önemli gelişmelere sebep olmuştur. Buna karşılık, daha 
önce uygulanan ithal ikâme politikaları, Türkiye'yi, 1979'Iarda döviz darboğazına sokmuş- 

Her nekadar, 1963-68 döneminde, sanayideki büyümede ithal ikamenin payı büyükse 
de, ikinci dönemde, kapalı ekonomi modelinden uzaklaşılmaması ters sonuçlar doğurmuş
tur (9). Kısır döngü meydana gelerek, artan üretim, ithalatın önce yükselmesine, daha 
sonra da döviz darboğazı sebebiyle, ithalatın yeniden düşmesine yol açmaktadır. Bu 
durumdan kurtulmanın sırrı, dengeli bir dışa açılma ve ciddi bir ihracat atılımında bulunuyordu.

TABLO : 2. DÖVİZ KURLARI VE İHRACAT (1980 - 84)

ENDEKS İHRACAT ENDEKS 
(Milyon Dolar)

tur.

İHRACAT 
(Bin Ton)

YILLAR DÖVİZ KURU (X) 
(TL/DOLAR)

ENDEKS

(0 (2) (4) (5) (6)(3)

1980 100 2910 10089.72
129.18
186.64

100 4898
1981 144 3614703 9237 388
1982 12969

11464
13644
7494(xxx)

207 3975745 459
1983 311280 5728 396 434
1984 7133442.50 492 445 478
1985 8000(xx)572 635 474

(x) Döviz kuru, 31.12 itibari ile, döviz alış kurlarıdır.
(xx) 1985 için, tahminidir.
(xxx) Eylül 1985 rakamıdır: T.C. DİE, Aylık Dış Ticaret Özeti, Eylül 1985.
Kaynak: (I) no'lu kolon, İSO, The Turkıslı Economy At t he Beginiııg of 1985, s, 89.

(3,4) no'lu kolon, DİE, Türkiye istatistik Yıllığı 1985, s, 352. Endeksler tarafımızdan 
hesaplanmıştır.
Görüldüğü gibi, beş yıllık dönemde, döviz kuru % 635 oranında değişirken, bir 

başka ifadeyle, Türk parası, dolar karşısında değer kaybederken, ihracatımız, değer 
olarak % 474 oranında artmıştır. 1985 yılında, DİE verilerine göre, Ocak-Ekim dönemi 
ihracatının en yüksek payını % 41.9 ile, Islâm Ülkeleri almıştır. Bunu, % 40.6 ile, AET,
% 14 ile, OECD ülkeleri almıştır. Bu rakamları, 1984 ile mukayese ettiğimizde ise, 
İslâm Ülkeleri ile, yapılan ihracatın, % 17.9, AET ile yapılan ihracatın % 17.8 büyüdüğünü 
görmekteyiz. Dış ticaret dengemizdeki açık ise, 4.9 milyar dolardan, 1984 yılında, 3.6 
milyar dolara inerken, ihracatın, ithalatı karşılama oranı, % 37'den, % 66'ya yükselmiştir.

TABLO : 3- DIŞ TİCARET AÇIĞI 

AÇIK
(Milyon Dolar)

YILLAR İhracat/İthalat
(%)

1980 4999
4230
3098

36
1981 52
1982 64
1983 3508 62
1984 3623 66
1985 2l66(x) 70

(x) Ocak-Eylül 1985 rakamıdır.
Kaynak : T.C. DİE, İstatistik Yıllığı 1985, s, 352'deıı istifade edilerek hesaplanmıştır.

Ayrıca, bir diğer olumlu gelişme, ihracatın sektörlere göre dağılımında elde 
edilmiştir. Sanayi ürünlerinin payı, 1983 yılında, % 64.6 iken, 1984 de, % 72.6 ya ulaşmıştır.
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13u tablolarda gösteriyor ki, gerçekçi kur, dünya fiyatları ile, iç fiyatlar arasındaki 
farkı kaldırarak, ihracatı teşvik ederek ekonomiye dinamizm kazandırmıştır. Ayrıca yeni 
uygulama, kurumlar arası, yetki, sorumluluk dağılımında değişme yaparak, Merkez Bankasını 
tek yetkili kurum haline getirirken, ihracaicı 'nın karşılaştığı bürokratik engeller de 
azaltılarak, ticaret bankalarının, Merkez Bankası ile olan hesapları basitleştirilmiştir.

Dünya ticaretinin daralma gösterdiği bir ortamda, ihracatın artması, uluslararası 
finansal pazarların gözde ülkelerin borçlarını ödemeyedikleri bir dönemde, T.C. Merkez 
Bankasının düzenli borç ödemesi, kredi itibarımızı da artırmıştır. 7 Temmuz 1984 TPKK 
hakkında, 30 sayılı karar, ülkemizin artan kredi itibarıhakkında, 30 sayılı karar, ülkemizin artan kredi itibarı doğrultusunda, özel sektörün 
işletmelerimize dışardan borçlanmada önemli kolaylıklar sağlamakta, bankalara, ihracatçı 
sermaye şirketlerine, teşvik belgeli yatı rımcılara, dış müteahhitlik hizmeti yapanlara, 
belirli şartlarla, dışardan borçlanma imkanı vermektedir. !7aiz ve masrafların taraflarca 
serbest belirlenmesini getiren karar, kur riskini temelde borçluya bırakmaktadır.

Kur politikası ile birlikte, ihracat kredileri düşürülerek, vergi iadeleri ile ihracat 
teşvik edilmektedir.* 1978 yılında kaldırılan kur garantisi, 1984 yılında yayınlanan kararname 
ile, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. elinde bulunan yatırım amaçlı, orta ve 
vadeli, döviz kredilerine kur garantisi ile, teşvik belgeli yatı rımlara tahsisi imkânı verili
yordu. 1984 yılında, sadece TSKB, belli bir kredi dilimi için bundan faydalanmış, kredilerin 
tükenmesi ile, uygulama sona ermişti. IMF ve Dünya Bankası, kur garantisine karşı 
olmasına rağmen, düşen yatının eğilimini canlandırmak için yeniden uygulamaya konmuştur. 
Bakanlar Kurulu'nun 85/9325 sayılı ve 27.3.1985 tarihli kararnamesi ile, DESIYAP Devlet 
Yatırım Bankası, Turizm Bankası, Sınai Kredi ve Yatırım Bankası, İslâm Kalkınma Bankası 
ve IFC'yi kapsayacak şekilde, kur garanti sistemi yeniden uygulamaya konmuştur.

İhracat sisteminde yapılan diğer önemli bir değişiklik de, yurt dışına ticari amaçla 
mal ihraç edenlere, ihracat bedeli dövizlerin % 20'lik kısmını serbestçe kullanabilme 
imkanının sağlanmasıdır (10).

Türk ekonomisinin yeni uygulamaya başladığı, ihracatı teşvik politikalarına, Güney 
Kore, Iloııg Kong, Tai\van, Singapur, Endonezya, Tayland, Malezya gibi ülkeler, II. Dünya 
Savaşından sonra geçmiş ve olumlu sonuçlarını almıştır (II). İhracatın arı ışı, döviz darboga- 

engelleınekte, milli geliri artırmaktadır. Özellikle, atıl kapasitenin varlığı durumunda, 
etkin ve tam kullanımı sağlarken, üretimde ölçek ekonomilerinden faydalanma imkanı 
da temin etmektedir. Ayrıca, bu politikaların dolaylı müdahalelere ihtiyaç göstermesi, 
devlet bütçesine yük olmaması, ithal ikâme politikalarına göre daha avantajlı olmalarına 
yo! açmaktadır (12).Ancak bu neticelerin elde edilmesi için, şu şartlar gereklidir:

- Ekonomide, hem özel hem kamu sektörü, ihracatın artırılma geregıııe
ve istekli olmalıdır. ................... , , „

- Mtiteşebbüslere, özellikle imâlat sanayinin geliştirilmesi açısından devlet desteği

uzun

zı nt

inanmalı

^ - Dış dünyadaki rekabet şartlarına göre, ihracata söz konusu olan malların fiyatı,

kalitesi, miktarı belirlenerek uygun bir politika takip edilmelidir.
Kamu ve özel sektörün birlikte hazırlayacakları 

çerçevesinde, ekonomide ihracata yönelik yatırımlara ağırlık verilmeli ve ihracatı çekici
bir duruma getirecek tedbirler alınmalıdır. .

- Ekonomide ihracat ile ilgili tüm özel ve kamu kuruluşları arasında organizasyon
sağlanarak, bu konudaki bürokratik engeller ortadan kaldırılmalıdır

Türk ekonomiside benzer tedbirleri almıştır. Böylece, aşırı değerlenmiş kur uygula- 
üzeriııdeki tarifeler, kambiyo kontrolleri rejiminden uzaklaşıl iniştir.

dönemli bir programuzun

maları, ithal girdileri
B- Dış Ticaret Hadleri Üzerine Etkisi.

Günlük kur uygulamalarına geçilmeden önceki dönemlerde de, geçici iyileşmeler 
hariç, dış ticaret hadleri aleyhimize seyretmekteydi. Bilindiği gibi, gelişmekte olan 
ülkeler, ödemeler dengesinin olumsuz sonuçlarını azaltacak ekonomik ır unyeye ve 
uluslararası mekanizmaya sahip değillerdir. Bu nedenle de, krom o eme er cengesı 
açıkları ile karşılaşırlar. Gelişmiş ülkelerin ihracatında, gıda madde en oııeın ı ir >er
tutmaktadır. Bunun sonucu olarak da, dış ticaret hadleri aleyhlerine ge ışmex ecir ( 
Engel kanuna göre, gelir artıkça, gıda maddelerine yapılan harcamaların oranı artarken, 

b azalmaktadır. Milli gelir artışı sonucu, ithal
maddelerisanayi mallarına yapılan harcamaların oranı in- ,

talebi, ihraç malları talebinden daha hızlı arttığı için, ticaret lıad eri, gıda 
ihraç eden ülkeler aleyhine bir gelişim göstermektedir. Ayrıca gelişmiş ülkelerin, sanayi 

koruyucu tedbirleri sonucunda, dünya tarımsal ürün ithalatında buyuk azalmalar 
olmuştur. Bu durum bütün gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye’nin de,-ihracat potansiyelim 
sınırlamaktadır. Bunun yanışı ra, Türkiye, diğer gelişmekte olan ülkeler gibi, kendi üretti-

kesimini
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ülkelerle ilişki içinde bulunan fakirğinden fazlasını tüketme eğilimindedir. Zengin 
ülkeler, sürekli olarak, kendi üretim kapasitesinin üstünde harcama yapmak için baskı 
duyarlar, bu da içte enflasyonist bir baskıs oluştururken, dışta da, ödemeler dengesizliğine 
doğru kalıcı bir tesir bırakmaktadır (14). Sosyal düalizm teorisine göre, az gelişmiş 
ülkelerde, ithal malı olan sistem ile, ülkenin kendi tarihinden oluşan yerli sistem yan- 
yanadır. Ve bu durum, ülkenin sosyal yapısında bir çözülme, çatışma ve tutarsızlıklar 
ortaya çıkarır (15). Böylece ikili ekonomik yapıya sahip olan Türkiye'de de, dış ticaret, 
hadlerinin aleyhimizde seyretmesinin sebebleri ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışmada, vurgulanmak istenen, yeni kur uygulaması, Türk parasının değerinde 
hızlı düşüşlere yol açarak, zaten aleylıde olan dış ticaret hadlerini daha da kötüleştirmesi
dir. Bu durum aşağıdaki tabloda açıkça gözlenmektedir.

ENDEKSLERİ
İTHALAT

TABLO: 4- DIŞ TİCARET HADLERİ VE DİŞ TİCARET 

YILLAR DİŞ TİCARET HADLERİ İHRACAT
(1973=100)

(TL) (Dolar)(Dolar)(TL)(Dolar)(TL)
184.1233.1

361.0
605.3

2055.5
2879.7 
4168.9
5191.7 
7564.1

146.2
154.9

182.4
215.8

191.51977 82.2 79.4
209.8274.11978 73.775.9
247.5
379.2
367.3
360.3 
328.8
288.6

437.5
1196.6

1571.9
2129.7
2621.6
4283.1

73.7■ 1979 72.3
56.958.11980

191.31981 52.154.6.
1982 51.1 178.9

158.0
159.7.

49.7
1983 51.0 49.0
1984 57.0 55.3

Kaynak: T.C. DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı 1985, s, 368.

Yukarıda görüldüğü gibi, 1973=100 olmak üzere, endeksiiniz, dolar cinsinden % 55.3 
e düşmüştür. Bunun nedeni, ithalat fiyatlarının aynı dönemde, 7564'e yükselirken, ihracat 
fiyatlarının 4283.1'de kalması, başka bir deyişle, ithalat fiyat endeksinin, ihracat fiyat 
endeksinin üstünde seyretmesidir. Aynı dönemde, miktar olarak, ihracat 199.4'e çıkarken, 
ithalat, 241.2'ye yükselmiştir.

Bu sonuç, Türk ekonomisinin kalkınması için gerekli sağlam finansman kaynaklarının 
oluşma imkânlarını daraltmaktadır.
C- Görünmeyen İşlemler Üzerine Etkileri.

Yeni uygulama, işçi ve turizm gelirleri ile, diğer görünmeyen net gelirlerinde 
önemli olumlu gelişmeler sağlamıştır. 1978 yılında, 983 milyon dolar olan işçi gelirleri, 
1981'de 2.490, 1982'de 2.187, 1983'de 1.554 milyon dolarlık döviz girişi temin etmiştir. 
Bu dönemde, turizm gelir sağlayıcı niteliğe kavuşmuştur. Diğer görünmeyenler kaleminde 
ise, 1978 yılında 254 milyon dolarlık net gelir, 1983'de 934 milyon dolara çıkmıştır. 
Kısaca ifade edilecek olursa, bu kalemlerde verimli sonuçlar elde edilmiştir.
D- Enflasyon ve Yeni Kur Politikası.

Iürkiye, 1985 yılında, OECD ülkeleri arasında, enflasyonun en hızla arttığı ülkedir. 
1985 yılının Ocak-Kasım döneminde bu oran, A.B.D. için, % 3.2, OECD ülkeleri genelinde, 
% 4.3, AET genelinde, % 4.9, Yunanistan'da da, % 20.1 olmuştur. Aynı dönemde Türkiye'de, 
% bir oranla karşılaşılmaktadır. Bu kadar yüksek bir enflasyon rakamı elde
edilişinin en büyük sebebi, aynı dönemde, emisyon artış oranının % 48.3 olmasıdır.

Moneterist görüşe göre, döviz kurundaki değişmelerin etkileri ile, nominal para 
miktarındaki değişmelerin etkileri arasında tam bir paralellik vardır. Reel üretim artışı 
oranından fazla olan para arzı artışı, enflasyona neden olurken, para da ayın oranda 
değer kaybedecektir. Günlük kur uygulamaları ile birlikte, para arzı artışlarının kontrol 
altına alınamaması, Iürkiye'de böylesiııe yüksek bir enflasyona ve beş yıllık dönemde, 
dolar karşısında Türk Lirasının % 635 oranında değer kaybetmesine neden olmuştur.

Sabit kur rejiminde, moneteristlere göre, para arzı artışı, faiz hadlerini düşürecek, 
bu da, yaratılan fazla para miktarınca, kısa dönem sermaye çıkışlarına sebep olurken, 
fiyatlar ve istihdam hedeflerini, para ve maliye politikası aracılığı ile etkilemek mümkün 
olamayacaktır.

def. ^^Tİrf'd.reHni'dVS, «Cdl'VSÎ £*££& Ü
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meydana getirecek, kısa dönemde, toplam talep ve istihdamda artışlara imkân sağlayacak-, 
tır. Bununla beraber, uzun dönemde, enflasyon ve para değerindeki düşüşler, birbirinin 
etkisini yok ederek, başlangıçta meydana gelen dış ticaret dengesindeki fazlalığı oratadan 
kaldıracaktır. Kısaca, para ve maliye politikaları aracılığı ile, ekonmideki reel değişken
leri etkilemek, moneteristlere göre imkânsızdır (16). Buna karşılık Keynesyen teoride, 
çarpan mekanizması aracılığı ile, para arzını artırarak, istihdam, ekonomik büyüme gibi 
reel parametrelerde olumlu sonuçlar elde edilebiüniyordu. Hatta, Keynesyen iktisatçılar, 
bir piyanonun tuşları ile oynarcasına, ekonomi politikaları aracılığı ile istenen makro 
hedeflere ulaşabileceklerine ve ekonomi ilminin "altın çağı"nı yaşadıklarına inanıyorlardı. 
Ancak, 1970'İerden sonra dünyayı saran çift haneli enflasyonlar, hatta stagflatıon ve 
slumplatıon, Keynesyen görüşlerin yerini Moneterist görüşlerin almasına neden oluyordu.

A.B.D. niıı ödemeler bilançosu açıkları ile karşılaştıkları dönemde, A.B.D. dışındaki 
ülkeler serbestçe dalgalanan kur uygulamasına geçselerdi, moneteristlere göre, A.B.D. 
deki aşırı para arzı artışından kaynaklanan uluslarası enflasyonu, A.B.D. sınırları içinde 
tutmak mümkün olacaktı. Oysa, Ayarlanabilir Sabit Kur sisteminde, para arzı artışları, 
fiyatlarda ve istihdamda artışa, bunun sonucunda da, ihracat ve ithalatçıların yeni nisbi 
fiyatlara uyum göstermeleri ile ticaret açıklarına yol açmakta ve sonuçta devalüasyonlara 
gidilmek mecburiyeti doğmaktaydı. Bu da nominal para miktarında bir azalışa sebep 
olmaktaydı.

İ950* 1er sonlarında ve 1960'larda, Johnson, Mundell, Michaely gibi iktisatçıların 
makaleleri, ödemeler dengesi sorununa moneterist bir tarzda yaklaşımların doğmasına ve 
hız kazanmasına yol açmıştır. Bu görüşte, bütün sürekli ödemeler dengesi açıkları, para 
arzı artış hızının, reel üretim artış hızından yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Yine 
bu görüşe göre, uluslararası ilişkiler, ülkelerin para politikalarının etkinliğini azaltmaktadır, 
ve açık ekonomi modellerinde, para arzı, bir para politikası aracı olmaktan çıkmakta, 
endojen bir değişken haline gelmektedir. Ancak, reel milli artış, ödemeler bilançosunu 
olumlu yönde değiştirebilecektir.

Bu teorik açıklamalara dayanarak, enflasyon ve Türk parasının değerindeki düşüşlerin 
para arzı artışlarının reel üretim artışını aştığı hızda devam edeceğini söyleyebiliriz. 
Önemli olan bir diğer nokta ise, Türk parasının değerinin düşük tutulması, ihracatı 
artırırken; enflasyonun da hızla ihracat gelirlerini aşındırması, reel büyüme 
istenen düzeyde olmasını engellemesidir. Ayrıca, ihracattaki serbestleşme, iç fiyatların 
artmasına yol açmaktadır. Bu da bir kısır döngüye sebep olarak, Türk parasının, enflasyon 
oranından daha fazla düşmesi ile sonuçlanmaktadır. Böylece ithal malları fiyatları 
yükselmekte, açık artmakta, üretim hızı düşmektedir. İşsizlik 1985 yılında 3.1 milyona ulaşır
ken, gelir dağılımı da hızla bozulmaktadır. Enflasyon, sermaye birikimini sağlrken, tekelleşme
ye de sebep olmaktadır. Bu ise, 24 Ocak Kararlarının genel felsefesine ters düşmektedir.

Enflasyon, ödünç alınan kapitali aşındırarak, ihracatçı kazançlarını eritmekte, 
ülkemizin temel ithalatını finaıısiayan kaynakların yetersiz kalmasına ve özsermayeden 
ziyade krediye dayalı olarak kurulan firmalarda ciddi problemlere yol açmaktadır..

oranının

SONUÇ
Geleneksel ekonomi bilminde, döviz kuru politikası, ödemeler bilançosunu istenen 

amaç doğrultusunda değiştirmenin en etkili aracıdır. Buna karşılık moneterist görüşte, 
döviz kurundaki değişmeler, ödemeler bilançosunu, para arzına nisbeten para ^ talebini 
ne derece fazla etkilediğine bağlı olarak, ve geçici etkileyecektir. Döviz kuru değişmeleri 
ile, uzun dönemde, ödemeler bilançosunu kalıcı şekilde etkilemek mümkün değildir. 
Çünkü para arzı, endojen bir değişkendir ve para piyasasında akım değil stok denge 
vardır. Yurt içi reel gelir artışı, Ödemeler bilançosunu ve döviz kurunu iyileştirecektir. 
Bu durumda, yeni kur uygulamasından çok şey beklemek hata olacaktır.

Yeni uygulamalar sonucu ihracatımız 8 milyon dolara, ulaşmıştır. Böylece beş 
yılda ihracat miktarımız % 474 oranında artmış ve ihracatın ithalatı karşılama, nisbeti 
ise % 70'e çıkmıştır. Ayrıca yeni uygulamanın işçi ve turizm gelirleri ile, diğer görünme
yen net gelirlerinde de olumlu gelişmeler sağladığı açıktır. .

Ancak dış ticaret hadlerinin zaten aleyhimize olan seyri, bu uygulama.ile daha 
da kötüleşmiştir. Bu da, Türkiye'den gelişmiş ülkeler lehine gelir akımının doğması ile
sonuçlanmaktadır. . „

Gelişmiş ülkeler, dış ticaret hadleri konusunda büyük hassasiyet göstermektedirler. 
Bilindiği gibi, OPEC ülkeleri lehine oluşan dış ticaret hadleri, A.B.D., Ingiltere gibi 
gelişmiş ülkelerde, dış ticaret hadlerinin aleyhlerine dönmesine sebep olmuştur. Bunun 
üzerine endişeye kapılan ülkeler, esnek kur sistemini savunmaya başlamışlardır. Fakat 
bu petrol ihraç eden ülkelerin petrol rezervlerinin tükenmeye başlaması üzerine, 1983
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yılında gelişmiş ülkelerin Merkez Banka guvörnörleri aralarında yaptıkları toplantıda, 
yeniden sabit kurlara dönüş gündeme gelmiştir. Bunun yanısıra korumacı eğilimler artmış
tır. Bugün A.B.D.'de sanayiyi korumak için, Kongre üyeleri 300'den fazla kanun taslağı 
hazırlamışlardır. Güney Kore, Taivvan, llong Kong gibi ihracatı teşvik politikalarına 
önem veren Asya ülkeleri, Amerikan korumacılığının artması üzerine zor durumda kalırken, 
gerileyen fiyatlar, Malezya ve Tayland ekonomilerinde zayıflamaya yol açmaktadır.

Serbest döviz kuru uygulamasına geçiş çalışmalarının başladığı ülkemizde, dünya 
ekonomisindeki bu gelişmeleri yakından gözlemekte fayda vardır. Mal piyasasında arz 
elastikiyetinin yüksek olmadığı ülkemizde, arz tıkanıkları enflasyonu körüklemekte buna 
bağlı olarak da Türk Lirası hızla değer kaybetmektedir. Bu açıdan arz ve talep elastiki
yetlerinin hesaplanmasında fayda vardır, özellikle, gelişmekte olan ülkelerde, genelde, 
arz fiyat artışlarına karşı duyarlı, fakat fiyat düşüşlerine karşı elâstik değildir. Bu 
ülkelerin ihraç etmiş oldukları tarımsal ürünlere karşı dış talep elastikiyetinin birden 
küçük olması da dış ticaret hadlerini olumsuz olarak etkilemektedir. Ancak bu hesaplar 
ayrı bir araştırmanın konusudur.

İkili ekonomik yapıya sahip olan Türkiye'de, üretim faktör fiyatları ile, marjinal
mı sanayi sektörü müverimlerdeki çarpıklık nedeniyle, mukayeseli üstünlüklerde, tarım 

daha avantajlıdır? Bu soruya cevap vermek gerekmektedir. İhraç ürünleri arasında sanayi 
mallarının yüzdesinin artığı için sevinmek ne kadar doğrudur? Galbraight, beslenme 
konulu bir konferansta, A.B.D. ve SSCB'yi gelişmekte olan ülkelerin modern bir tarım 
yerine, sağlıksız endüstri empoze etmekle suçlamakta, en önemli eksiklik yetişmiş 
insan gücü yani eğitim olduğu halde, eğitim harcamalarına tahsis edilecek fonların 
düşüncesizce ağır endüstriye yatırılmasını eleştirmektedir.

Avrupa ülkeleri 1970 sonlarından itibaren eskiye oranla, daha esnek bir kur sistemi 
uygulamaktadır. Bu uygulamaların sonuçları, genellikle pek olumlu nitelikte değildir. 
Şöyle ki, bu yeni sistemin, Batı dünyasını tehlikeye soktuğu, çokuluslu şirketleri destek
lerken, küçük şirketlere zarar verdiği, enflasyonu taşıdığı, hammadde üretimini artırdığı 
ileri sürülmektedir. Bütün bunlar da, himayeciliğin artmasına, dünya ticaretinin kısılmasına 
zemin hazırlamaktadır. Gelişmiş ülkelerin yanısıra Üçüncü Dünya Ülkeleri'de 
Uluslararası Ekonomik Düzen" adı altında kendi yapılarına uygun arayışlar içindedir.

26.12.1985 günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konan ithalat rejimi kararları 
ile uyuşturucu maddeler, silah ve bunların parçaları ile stearopten gümüş ve diğer 
metallerden ecnebi meskukat hariç olmak üzere ithal edilebilecek maddeler libere 
edilmiştir. Türk ekonomisi bu ölçüde geniş bir liberasyona hazır mıdır?

Gelişmiş ülkeler lehine olan bu uygulamadan batı ülkeleri dönüş yapma eğilimleri 
içersinde iken, bizim, gelişmekle olan bir ülke olarak, hızla serbest kur sistemine geçiş 
çalışmaları içersinde oluşumuz, konunun önemini bir daha göstermektedir.

Parasal tedbirlerle ancak parasal parametreler değişebileceği ekonomi politikasını 
yönetenlerin ihmal etmemeleri gereken bir hususdur. Enflasyonu önlemek için, para 
arzının, ekonomik büyüme oranının belli bir nisbeti kadar artırılmasından başka çözüm 
olmadığı moneterisıler tarafından ileri sürülmekledir. Ancak dış ticaret dengesi, verimlili
ğin altında yatan reel güçlerle sağlanabilir. Galbraight'in de dediği gibi, özellikle, tarım 
sektöründe, mukayeseli avantajlı olduğumuz ürünler belirlenmeli, tarım girdileri ucuzlatı
larak, destekleme alımları ile teşvik edilerek, reel büyüme sağlanmalıdır.

Reel büyüme sağlanmadan sadece kur politikaları ile 1986 yılında da, beklediğimiz 
sonuçlara ulaşamayacağımızı, enflasyonunun, işsizliğin devam edeceğini söylemek, kehanet 
olmayacaktır.

"Y eni
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İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ KARAR İNCELEMESİ

Yarg. 9. HD'nin. 5.3.1985 t.E. 1984/12575 K.1985/2445
Sayılı Kararı

Prof.Dr. Nuri ÇELİK

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilirn Dalı Başkam

Kararın Özeti : İşyerinin devri üzerine işçi yeni işverenle çalışmak istemezse hizmet 
akdini feshedip koşulları varsa kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir.

Yargıtay Kararı

ile beraber, iş ilişkisini yeni işveren 
döneminde de sürdürmemiş ise, bu yön 
araştırılarak sonucuna göre kıdem tazmina
tı hakkının doğup doğmadığının değerlendi
rilmesi gerekir.

Bu görüş, ferdi hukuksal ilişki doğuran 
akit serbestisi ilkesiyle uygun düşer.

Eğer davacı, lıerşeye rağmen yeni 
işveren döneminde de çalışmasını sürdür
müşse, kıdem tazminatı hakkının yeni 
işveren dönemindeki fesih hal ve biçimine 
göre değerlendirilmesi icabeder.

SONUÇ : Temyiz edilen kararırı 
yukarıda 2. bentte yazılı sebepten davacı 
yararına BOZULMASINA davacı yararına 
takdir edilen 6.500 lira duruşma avukatlık 
parasının karşı tarafa yükletil meşine ve 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde 
ilgiliye iadesine, bozmada ve sebebinde 
oyçokluğuyla 
verildi.

DAVA : Taraflar arasındaki ihbar ve 
kıdem tazminatı ile iş arama izin karşılığı
nın ödetilmesi davasının ilâmda yazılı 
nedenlerle reddine ilişkin hükmün süresi 
içinde duruşmalı olarak tenıyizen incelen
mesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine 
dosya incelenerek işin duruşmaya tabi 
olduğu anlaşılmış ve duruşma için 5.3.1985 
Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı 
kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü 
davacı adına kimse gelmedi. Karşı taraf
adına Avukatı 
başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü 
açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya 
son verilerek bırakılan günde dosya 
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle,
kararın dayandığı kanun gerekti rici 
sebeplere göre, davacının aşağıdaki
bendin kapsamı dışında kalan temyiz 
itirazları yerinde değildir.
2- İşyerinin el değiştirmesi sebebiyle
aynı işveren hakkında açılan Ankara 1. 
İş Mahkemesinin 14.9.1984 tarih ve
257/411 sayılı 
temel neden, o kararda açıklandığı gibi 
işyerinin herhangi bir suretle el değiştir
mesinin kıdem tazminatı yönünden hukuki 
sonuçların belirlenmesi ve iş sözleşmesinin 
devirden önce kurulmuş olmasına rağmen, 
devirden sonra da aynen yeni işveren 
döneminde de devam etmiş olması ilkesine 
dayandırılmıştır.

Olayımızda ise, davacı işçi işyerinin 
davalıdan başka yeni bir şirkete geçeceğini 
öğrendikten sonra 21.9.1983 tarihinde 
verdiği dilekçe ile yeni iş verenle çalışma
yı arzulamadığından haklarının ödenmesini 
istemiş 29.9.1983 tarihinde noter ihtarında 
da aynı nedenlere dayalı fesih iradesini 
tekrarlarnıştır.

Gerçekten davacı, işyerinin devri

geldi. Duruşmaya

gününde karar5.3.1985

KARŞI OY YAZISI : Davacı, davalıya 
karşı fesih yolundaki iradesini açıklamış 
olmakla fesih gerçekleşmiştir. Bu durumda 
feshin hukuki sonuçları da doğmuş olur. 
Fesih Iş Kanununun 16/11 —e maddesine 
dayandığına göre, davacı kıdem tazminatı
na hak kazanır. Davacı işyerini sonradan 
ihale ile alan işveren nezdinde çalışmış 
olsa dahi sonuç değişmez. Bu yeni bir iş 
akti sayılır. Kararın bu gerekçe ile bozul
ması oyundayım.

KARŞI OY YAZISI : 1475 sayılı Iş 
Yasasının değişik 14. maddesinde, kıdem 
tazminatının hangi hallerde verileceği 
hükme bağlanmıştır. Gerçekten, işçinin 
kıdem tazminatına hak kazanabilmesi 
için, iş sözleşmesinin anılan maddede 
öngörülen fesih halleri ile sona ermiş 
olması gerekir. Aksi halde kıdem tazminatı 
ödenmez. Bu itibarla, salt işyerinin el 
değiştirmesi veya başkasına geçmesi ile

kararırı bozulmasındaki
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işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmaz.
Çünkü, kura! olarak, işyerinin devri 
herhangi bir suretle bir işverenden başka 
bir işverene geçmesi, 
kendiliğinden sona 
doğurmaz. Nitekim, İş Yasasının 14, 24
ve 53. maddeleri ile 2822 sayılı TİSGLK- 
nun 8. maddesi hükmü de bu görüşü
desteklemektedir.

öte yandan, kural olarak işverenin
şahsındaki değişiklik, işçiye salt bu yüzden 
haklı nedenle sözleşmeyi fesih hakkı da
vermez. Çünkü, günümüzün büyük ve 
modern işletmelerinde çalışan ve işverenle 
şahsen hemen hemen hiç karşılaşmayan 
işçi için, ayrık haller dışında, işverenin 
şahsının büyük bir önem taşımadığı; 
işçinin, işverenin şahsından ziyade, işyeri 
ile göreceği işi ve özellikle iş koşullarını 
gözönünde bulundurmak suretiyle hizmet 
sözleşmesi yaptığı bir gerçektir. Bu 
yüzden salt işyerinin el değiştirmesi veya 
başkasına geçmesi olayının, Iş Yasasının 
16/II-e maddesinde öngörülen "iş şartlarının 
esaslı bir tarzda değiştirilmesi, başkalaşma
sı ve uygulanması" hâli olarak kabulü ve 
haklı fesih nedeni sayılması mümkün 
değildir. Meğer ki, iş sözleşmesi, işverenin 
şahsı gözönünde tutularak yapılmış veya 
işverenin şahsındaki değişiklik, somut 
olayın özelliği itibariyle işçi yönünden 
sözleşmenin feshini haklı kılacak bir 
sebep (muhik sebep) oluşturmuş bulunsun 
ve bu yön işçi tarafından iddia ve ispat 
edilmiş olsun.

Olayımızda, davacı işçi, davalı
............................. Şirketine ait işyerinde

işyerinin bir başka 
Şirketine devri üzerine; 

çalışmak istemediğini;

noter ihtarı ile fesih iradesinin tekrarlan
dığı belirtilerek, kıdem tazminatı hakkının 
doğup doğmadığının değerlendirilmesi 
gerektiği sonucuna varılmaktadır. Yargıtayın 
bu kararı eski kararlarına ters düşmekte
dir. Gerçekten, Yargıtayın bugüne kadar 
verdiği kararlardaki temel görüşü, işyerinin 
el değiştirmesi durumunun işçilerin hizmet 
akitlerini etkilemeyeceği ve akitlerin 
eskisi gibi süreceği yolundaydı.

veya

iş sözleşmesinin 
ermesi sonucunu

II- iş Kanununda işyerinin devri 
ve bunun işçilerle yapılmış olan hizmet 
akitlerine etkisine ilişkin özel bir düzenle
me olmadığından, başlangıçta Yargıtay/ 
genel hukuk kurallarına başvurmak suretiy
le, bu konudaki sorunun Borçlar Kanunu
nun 179. maddesine göre çözümlenmesi 
gerektiği görüşündeydi 
17.3.1966 t. E. 1043 K.2267 s.lı kararı, 
S.Selçuki, İlmî Kazaî İçtihatlarla İş Kanu
nu, 3. Bası, İstanbul 1973, sh. 115; aynı 
dairenin 30.5.1967 t. E. 5189 K. 5077 
s.lı kararı, M.Çenberci, İş Kanunu Şerhi, 
5. Bası, Ankara 
dairenin 29.9.1983 t. E. 1983/4362 K. 
1983/5947 s.lı kararı, Yargıtay Kararları 
Dergisi, Mart 1984, sh. 398-399). Doktrin
deki görüşler de genellikle bu yoldadır

Bası, Ankara

(Yarg.9. HD'nin

1984, sh. 131; aynı

(T.Esener, İş Hukuku, 3.
1978, sh. 107; K.Tunçomağ, İş Hukuku, 
Cilt I, İstanbul 1984, sh. 121-123; 
K.Acemoğlu, Borçlar 
Maddesine Göre Malvarlığı

179.Kanununun
veya Ticarî

İşletmesinin Devri, İstanbul 1971, sh. 79; 
Bazı
Değişik görüş M.Ekonomi, iş Hukuku, 
Cilt I Ferdî İş Hukuku, 3. Bası, İstanbul 
1984, sh. 115).

Borçlar Kanununun 179. maddesine 
göre, "Bir mameleki veya işletmeyi aktif 
ve pasifleri ile birlikte devralan kimse, 
bunu alacaklılara ihbar veya gazetelere 
ilân ettiği tarihten itibaren onlara karşı 
mamelekin veya işletmenin borçlarından 
mesul olur; şu kadar ki iki yıl müddetle 
evvelki borçlu dahi yenisi ile birlikte 
müteselsilen mesul olur." Gerçi, bu 
maddeye göre hakların ve borçların 
ve bu arada hizmet akdi ilişkilerinin 
işyerini devralana teker teker geçmesi 
gerekirse de, borçların ve hizmet ilişkile
rinin bir bütün olarak geçeceğini ve böyle- 
ce devralan işverenin işçilerin hizmet 
akitlerine de taraf olacağını kabul etmek 
çağdaş ekonomik hayatın ihtiyaçlarına 
uygun düşmektedir (Acemoğlu, sh. 79). 

işverenin
hizmet akitlerinin, onun şahsının gözönüne 
alınmadığı
karşı devam edeceğini hükme bağlayan 
düzenlemeye .( BK m.347/11 ) de uygun

farklarla Çenberci, sh. 131-132;

çalışmakta iken,
şirkete, ............
"yeni işverenle 
işyerinin devri ile iş koşullarının değiştiği
nin kabulü gerektiği" ileri sürerek ve 
sadece bu nedenle, İş Yasasının 16/II-e 
maddesine tutunarak sözleşmeyi feshetmiş; 
ihbar ve kıdem tazminatı ile iş arama 
izni alacağı olarak 284.791 liranın hüküm 
altına alınmasını istemiştir.

Oysa, az yukarıda da açıklandığı 
üzere, salt işyerinin el değiştirmesi kural 
olarak işçiye İş Yasasının 16/II-e maddesi 
hükmüne dayanarak sözleşmeyi fesih 
hakkı bahşetmez, öyle ise, somut olayda, 
davacının kıdem 
kazandığından söz etmek mümkün değildir. 
Bu nedenle, davanın reddine ilişkin yerel 
mahkeme kararının onanması oyundayım.

haktazminatına

ölümüKararın incelenmesi : halindeBu sonuç

1- Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin
işyerinin durumlarda, mirasçılarınaoyçokluğuyla verdiği kararda, 

devri üzerine işçinin verdiği dilekçe ile 
yeni işverenle çalışmak istemediği ve
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bulunmaktadır. Doktrinde, bu esasın, 
işyerinin sadece ölümle değil bir bütün 
olarak başka bir işverene geçtiği bütün 
durumlarda Borçlar Kanununun 179. 
maddesine gitmeksizin uygulanacağı 
görüşü de öne sürülmektedir (Ekonomi, 
sh. 115). Yargıtay ve doktrin tarafından 
ortaya konulan bu çözüm, görüşler arasın
daki bazı farklılıklar bir yana bırakılırsa, 
genel olarak, işyeri devrinde işçilerin 
hizmet akitlerininsürdiirülmesini sağladığın
dan onları koruyucu nitelikte olup İş 
Hukukunun amacıyla ve İş Kanununda 
yapılan düzenlemelerdeki temel düşünceyle 
de uyumludur (Aynı sonuca değişik gerek
çelerle varan görüş A.Güzel, İşverenin 
Değişmesi ve Hizmet Akitlerine Etkisi, 
yayınlanmamış doçentlik tezi, İstanbul 
1982, sh.269 vd.). Gerçekten, işyeri
devrinin bazı sonuçlarını düzenleyen İş 
Kanununun 14, 24 ve 53. maddeleri ile 
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanununun 8. maddesinden çıkarılacak 
ortak sonuç, işyeri devrinde hizmet akitle
rinin devamının kabul edildiği ve yeni 
işverenin eskisinin yerini aklığıdır (Güzel, 
sh.287 vd.). Nitekim, Yargıtayın İş Kanunu- 
nun 14. maddesinde düzenlenen kıdem 
tazminatına ilişkin oldukça yeni bir 
kararında, söz konusu maddedeki buyurucu 
(emredici) ve bağlayıcı hukuk kuralı 
uyarınca işyerinin devri halinde hizmet 
akdi ilişkisinin süreceği ve akdi ilişkinin 
kesilmediği sürece kıdem tazminatı hakkının 
da doğmayacağı sonucuna varılmıştır 
(Yarg.9.HD'nin 28.12.1984 t.E.984/10452
K.984/12182 s.lı kararı, Tekstil İşveren 
Dergisi, Haziran 1985, sh. 16-18).

III- Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 
incelediğimiz kararında, Yargıtayın önceki 
kararlarında beliren ve doktrinde öne 
sürülen esas ve gerekçeler üzerinde 
durulmamaktadır. Oysa, İş Kanununda 
genel bir hükme yer verilmemekle birlikte, 
yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler 
işyeri devrinde hizmet akitlerinin yeni 
işverenle devam ettiği düşüncesine dayan
maktadır (Güzel, sh.289 vd.).

İncelediğimiz karardaki devir olayın
da işçinin sırf bu nedenle akdi feshedebile
ceği ve bu takdirde koşulları varsa kıdem 
tazminatının ödenmesi gerekeceği sonucuna 
varılırken, İş Kanununun 14. maddesindeki 
düzenlemenin değerlendirilmediği görülmek
tedir. Bu madde uyarınca, işyeri devrinde 
işçilerin kıdemi ve kıdem tazminatı 

kesil meksizin sürdüğüne göre, 
hizmet akitlerinin de devirden etkilenmeyip 
devam edeceğinin yasa koyucu tarafından 
kabul edilmiş olduğu sonucuna varılacaktır. 
Kararda 14. maddedeki hükme ve bunun

gerekçesine hiç değinilmemiştir.
IV- Kararda, varılan sonucun yasal 

dayanağı da açıkça gösterilmiş değildir. 
Ancak, kararda fesih iradesinden 
işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp 
kazanmadığının değerlendirilmesi gerektiğin
den söz edilmektedir. Böylece, devir 
nedeniyle işçinin akdi feshettiği belirtilmek
te ve bunun sonucu olarak, koşulları 
varsa, kıdem tazminatının da ödenmesi 
gerekeceği görüşüne yer verilmektedir. 
Şu halde, bu durumda işçinin en az bir 
yıllık kıdeminin bulunması koşulu ile 
kıdem tazminatına hak kazanacağı Yargı tay
ca kabul edilmiş olmaktadır. Yargı taya 
göre, olayda işçiye kıdem tazminatı 
hakkını kazandıran fesih nedeni işyerinin 
devri olmaktadır. Bu durum kararda 
haklı nedenle feshin kabul edildiğini ortaya 
koymaktadır. Yargıtayca, olaydaki işyeri 
devrinin, İş Kanununun 16. maddesinin 11. 
bendinin (e) fıkrasında gösterilen ve işçi 
için haklı bir fesih nedenini ortaya koyan, 
çalışma koşullarının "esaslı bir tarzda" 
değiştirilmesi durumunu oluşturduğu, 
görüşünün kabul edildiği anlaşılmaktadır. 
Nitekim, karara ilişkin karşıoy yazıları 
da bunu doğrulamaktadır. Kaldı ki, Yargıtayın 
yukarıda değinilen 28.12.1984 tarihli 
kararındaki karşıoy yazısı açık olarak bu 
görüşe dayanmaktaydı. İncelemekte olduğu
muz karar da herhalde o karardaki karşıoy 
yazısıyla ortaya konulan azınlık görüşünün 
çoğunlukça benimsenmesi şeklinde doğmuş 
bulunmaktadır.

İş Kanununun 16. maddesi çerçevesin
de işyeri devrinin çalışma koşullarını 
esaslı bir şekilde değiştirdiğini kabul 
etmek kanımızca mümkün değildir. İncele
mekte olduğumuz karara ilişkin ikinci 
karşıoy yazısında da belirtildiği gibi, 
kural olarak, işverenin şahsındaki değişiklik 
işçiye haklı nedenle akdin feshi hakkım 
vermemektedir. Olayda da görüldüğü 
üzere, özellikle şirket gibi tüzel kişilere 
ait olan ve çok sayıda işçi çalıştırılan 
işyerlerinde, hizmet akitleri işverenin 
şahsı gözönüııe alınarak yapılmamakta, 
çalışma ilişkilerinin kurulmasında ve 
sürdürülmesinde yapılacak iş ve işyeri 
çalışma koşulları önem taşımaktadır. İş 
Kanunundaki, 13. maddeye göre işten 
çıkarılan veya 16. maddenin III. bendine 
göre çıkan işçilerin yerine altı ay içinde 
başka işçi alınamayacağına, işçi alma 
ihtiyacının doğması halinde çıkarılanların 
yeniden işe alınması zorunluluğunu öngören 
24. madde hükümlerinin işyerinin aynı 
koşullarla işletilmesi durumunda da uygula
nacağına ilişkin esas (m.24/1V) bu düşünce
yi doğrularrıaktadır(Bkz. vekarş.Güzel,sh.292).

ve

hakkı
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doğrulamaktadır (Bkz. ve karş. Güze!, slı. 292).
.. ... Yargıtay kaıarında, bu görüşün akit serbestisi ilkesine de uygun düşeceği öne 

suru mette ir. ^ğer bununla hizmet akdinin serbestçe sona erdirilebilmesi anlatılmak 
isteniyorsa, böyle bir imkânın 13. madde ile sağlanmış olduğu ve orada düşünüldüğü 
söylenebilecektir.

Yargılayın kararı kanımızca isabetsiz bulunmaktadır.

Prof.Ur. Nuri ÇELİK

SOSYAL DEVLETTEN İKTİSADÎ DEVLETE 
(VEYA KAMU HİZMETİNİN SONU)

Anayasa Mahkemesinin 18.2.1985 Gün ve 1985/4 Sayılı Kararı (R.G. 26.6.1985).

Prof.Dr. Yıldızhan YAYLA

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
İdare Hukuku Anabiliın Dalı Başkanı

Anayasa Mahkemesinin 18 Şubat 
1985 tarihli ve 1985/4 sayılı kararı (R.G. 
26 Haziran 1985) Türk Kamu Hukuku 
bakımından ilgi çekici tartışmaları günde
me getirmiştir. Gerçekten de, 29 Şubat 
1984 günlü ve 2983 sayılı, "Tasarrufların 
Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırıl- 

Hakkında KanutıMun bazı hükümlerinin

anlayışı temsil eder (R.G. 26 Haziran
1985 s.23)."

"Atatürk'ün İktisadî Görüşleri: 
Katı ve dok t riner olmayıp, ülke koşullarına 
uygun politikalar izlenmesine açıktır 
(R.G. s.23)."

Şu halde, Anayasa Mahkemesinin 
yorumuna göre, Atatürk ilkeleri arasında, 
mutlaka müdahaleci İktisadî politika ya 
da devletçilik yer almamaktadır. Nitekim, 
Yüksek Mahkeme, Anayasamızda, "Anayasa 
ilkelerine ters düşmemek koşuluyla iktidar
ların ekonomi alanında müdahaleci veya 
liberal bir politika izlemelerine bir engel 
bulunmamaktadır " (R.G. s.23) diyor.
Demek ki, liberal politika ile Atatürk 
ilke ve inkılaplarının (başlangıç ve 2. 
madde) bağdaşmazlığı diye bir sorun 
yoktur. Esasen, inkılâp kanunlarının 
korunması başlıklı 174. maddede sayılan 
kanunlar ve esaslar arasında devletçilik 
de yer almamıştır. Ancak, Başlangıç'ta 
belirtilen Atatürk inkılâpları için böyle 
bir dayanak bulunabilirse de, Atatürk 
ilkeleri bakımından Anayasa Mahkemesinin 
çoğunlukla benimsediği görüşle yetinmek 
zorunluğu doğmaktadır. Çoğunluğun görüşü
ne katılmayan iki üye ise, devletçilik ve 
karma ekonomi esaslarının Anayasada 
belirtilen Atatürk ilkeleri arasında yer 
aldığı kanaatindedir (l).

Bağımsızlık: "Anayasanın 5.
maddesinde yer STan Türk Milletinin 
bağımsızlığı ilkesinin siyasî ve ekonomik 
bağımsızlık içerdiği kuşkusuzdur; siyasî 
ve ekonomik bağımsızlık kavramlarının

ması
Anayasaya aykırılığı iddiası ile açılan 
iptal davasında, Yüksek Mahkemenin 
oybirliğine varamadığı görülmektedir. 
Sözkonusu karar, bir çok noktada üzerinde 
önemle durulması gereken 
taşımaktadır.

özellikler

1985/4 sayılı Anayasa Mahkemesi 
kararı, özellikle şu noktalarda dikkatimizi 
çekmiştir:
1- Karar, bazı temel kavramlara değinmek

Atatürk Milliyetçiliği, 
ve Bağımsızlık gibi. 

Gerçi, Yüksek Mahkeme bu kavramları 
evvelce de açıklamak durumunda olmuştu.

kabulünden

fırsatını buluyor: 
Atatürk İlkeleri

Fakat, 1982 Anayasasının 
sonra, bu açıklayıcı ve yorumcu yaklaşım 

önem kazanıyor. Özellikle, öğretim
alan

ayrıca
programlarında yoğun şekilde yer 
Atatürk ilke ve inkılâpları açısından, 
Atatürk Milliyetçiliğine Anayasa Mahkerrıe- 
o.mu verdiği anlam, bütün kişiler ve 
yargı yerleri bakımından etkileyici hattâ 
bağlayıcıdır.

"Atatürk Milliyetçiliği: Türk 
Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan 
herkesi Türk sayan, dil, ırk ve din gibi 
düşüncelerle * yapılacak her türlü ayırımı 
reddeden, birleştirici ve bütünleştirici bir
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"iradesiyle işlemi oluşturma" 
kullanıldığı bellidir. Yani,

etme",yalnız başlarına bir anlam ifade etmedik
leri, birbirlerini tamamlayan kavramlar 
oldukları görüşü de doğrudur"(R.G. s.23). 
Ancak, Anayasa Mahkemesi, imkânları 
esasen kıt olan Devletin, yeni kaynaklar 
bulmak amacıyla yerli veya yabancı 
kişilere borç senedi niteliğinde "gelir 
ortaklığı senedi" vermesinin, Türk Milleti
nin bağımsızlığını zedelemiyeccği sonucuna 
varmaktadır (R.G. 22-23).

- Kamu Hizmeti: Anayasa Mahke
mesi, kaimi hizmeti kavram ve içeriği 
konusunda üzerinde ayrıca ve aşağıda 
duracağımız bir yorum yapmaktadır.

- Fon: Yüksek Mahkemeye göre, 
fon genel olarak, belirli bir amacın 
gerçekleştirilmesi için ayrılmış olan ve 
gerektiğinde kullanılmak üzere bir hesapta 
toplanan paradır. Genel mevzuat ve bütçe 
usulü dışında bırakılması gereken bazı 
devlet görevlerinin 
amacıyla fonlar oluşturulabilir. Zira, bu 
tür hizmetler, süratli karar almayı ve

zamanında

anlamında
Yüksek Mahkemenin yorumu zorlamalıdır. 
Nitekim, karşı oylar da bu kanaati ifade 
etmek t e di r.

Bu durumda, bazı hukukî sonuçların 
da göze alınması gerekmektedir.

Bir kere, yorumla anlam değiştiren 
kelimesi, verini "hazırlama""çıkarma"

fiiline bir ak ı ıı aktadır. B u n u y a p a n, kanun- 
koyucunun iradesini yorumlayan, hatta 
hukuk diline çeviren, (belki, daha doğru 
ve açıkyürekli bir ifadeyle: Kanunkoyucunun

Mahkemesidir.yanlışını düzelten) Anayasa 
Şimdi bir soru akla gelmektedir: Anayasa 
(m. 153), Anayasa Mahkemesinin, kanunko- 
yucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya 
yol açacak biçimde hüküm tesis edemiyeceği- 
ni belirtiyor. Acaba, incelediğimiz örnek, 
bu hükme aykırı mıdır? Hemen açıklayalım:

cevap "hayır!" 
maddenin getirdiği 

"iptal . ederken" sözkonusudur. 
O halde, ikinci soruya sıra gelmektedir: 
Anayasa Mahkemesi, aynı sonucu, yani 
kanunk oyucu iradesi yerine geçmeyi, 
iptal değil de, aksine, bir kanun hükmünü 
Anayasaya uygun bulurken elde edebilecek 
midir? Başka bir ifadeyle, Anayasa Mahke
mesi; bir hükmü, anlamını değiştirerek 
(o şartla) Anayasaya uygun buluyorsa, 
bunun, kanuııkoyucu yeni bir kanun 
çıkarmak için süre tanıyıp, gerekli değişik
liği bu yoldan sağlama yerine geçtiği 
söylenemez mi? Anayasanın bütün sistemi 
ve yargıyla ilgili kamu hukuku ilkeleri 
birlikte düşünülürse, böyle bir sonucu 
kabul etmenin mümkün olamıyacağı
anlaşılır. Öyleyse, Anayasa Mahkemesinin 
kararını: "bir metni açık hata sayılacak
anlamı yerine, üst normlara uygun olacak 
anlamla kabul etme" şeklinde sınırlamak 
doğru olur. Bu suretle, Yüksek Mahkeme, 
kararlarının b ağ (ayıcılığından y a ra r 1 anar ak, 
önce idareye ve idarecilere, sonra da 
yargı yerlerine, "çıkarma" kelimesini
nasıl anlamaları gerektiğini göstermiş
olmaktadır. Ama, şimdi sırada üçüncü 
soru vardır: Yüksek Mahkemenin, "anlam’ 
değiştiren yorumu" gerekçe de yer almakta
dır fakat hüküm kısmında (Sonuç, no: 3, 
R.G. s.27) yoktur. Bu durumda, sonuç 
"iptal" olmadığına göre, "gerekçe" nin 
bağlayıcılığından sözedilebilir mi? Gerçek
ten, Anayasanın 153. maddesi: "İptal
kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz" 
dediği için, red kararlarında "gerekçe"nin 
aynı önemi taşımadığı; sözkonusu maddede 
hep, "iptal" sonucuna 
ve düzenlemeler getirildiği 
ve yukarıdaki soruya olumsuz cevap 
verilebilir.

gerçekleştirilmesi Anayasanın sözüne göre 
olacaktır. Çünkü, 153. 
sınırla m a

yapılmasını 
s. 24). Ancak,

harcamaların
zorunlu kılmaktadır (R.G. 
burada, Anayasa Mahkemesi, "süratli 
karar ve zamanında ödeme" zorunlu ve
ihtiyacının aşıl mamasını da bir sınırlayıcı 
kayıt olarak belirtmektedir. Demek ki, 
fon teşkilini öngörecek her kanunun bu 
kayıt çerçevesinde denetlenmesi mümkündür.

- Vergi, Harç, Resim veya Benzeri 
Malî Yüküm RiTüRIcr: Anayasa Mahkemesi, 
sözkonusu yükümlülükleri tanımlamaktadır. 
Ancak, bu noktaya, aşağıda, kamu hizmeti 
meselesi üzerinde durulurken değinilecektir.

Anayasaya Uygun Yorum: 
Yüksek Mahkeme, "Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Kurulu'nun çalışma usul ve 
esasları, bu kurul tarafından çıkarılacak 
bir yönetmelikle tespit edilir." (İptal 
İstemine konu olan kanun m. 6/soıı fıkra) 
hükmünü, "Çıkarılacak" sözcüğünü "hazırla
nacak" anlamında kabul ederek, Anayasaya 
aykırı bulmamıştır. Bilindiği gibi, Anayasa
nın yönetmelik çıkarma yetkisini düzenleyen 
124. maddesi, 
bakanlıklar ve

bu yetkiyi, "Başbakanlık, 
kamu tüzelkişileri" ne 

tanımıştır. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Kurulu'ııun ise tüzelkişiliği yoktur. Bu 
durumda, Anayasa Mahkemesi, ya sözkonusu 
hükmü Anayasaya aykırı bulacak ve iptal 
edecek ya da, bir çeşit anlam düzeltmesi 
yoluyla Anayasaya uygun bulacaktı.
Yüksek Mahkeme bu ikinci yolu seçmiştir. 
Ancak, Anayasanın 124. maddesinde,
aÇiKca, "Yönetmelik çıkarabilir." deyişi
kJlamldığı; tüzükler için de, (m. 115),
kanun hükmünde kararnameler için de, 
göne "çıkarma" (m.91; m. 121/son) fiili 
kullanıldığı için, "çıkarma"nin en azından 
Anayasa'da " işlemi yapma ", "kabul

göre sınırlamalar 
düşünülebilir
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Buna karşılık: 153. maddenin son 
fıkrasında, iptal veya red ayırımı yapılmak
sızın, "Anayasa Mahkemesi Kararları... 
yasama, yürütme ve yargı organlarını, 
idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri 
bağlar" denilmektedir. "Karar" denilince? 
Gene Anayasa, yargılamanın genel ve 
temel esaslarını koyarken, "bütün mahke
melerin her türlü kararları gerekçeli 
olarak yazılır (m.141/3)." hükmünü sevket- 
mektedir. Anayasa Mahkemesi de bir 
mahkeme olduğuna göre, herhalde gerekçe
li yargı kararı vermek zorundadır. 153. 
maddede, ayrıca "gerekçe"den sözedilmesi, 
evvelce görülen uygulamalara bir tepkidir 
ve iptal kararının gerekçesiz açıklanmasını 
önlemek için konulmuştur. Yalnız, burada 
dikkat edilmesi gereken önemli nokta 
şudur: İncelediğimiz örnekte olduğu gibi, 
yorum yoluyla düzeltme sonucunu doğuran 

kararı, gerekçesiz açıklanacak olursa, 
yalnız hüküm fıkrasından sözkonusu

anlamak mümkün olamıyacağı için, 
Yüksek Mahkemenin içtihadına ters 
düşen bir uygulama, en azından on yıl 
sürebilecektir (m. 152/son).

Bu noktada 
ikinci husus da şöyle özetlenebilir: 2983 
sayılı kanunun öngördüğü Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı Kurulu bir yönetmelik 
çıkarsa ve kendi kararı olarak uygulamaya 
koysa, bu yönetmeliğin kanuna (ve Anayasa
ya ) uygun olup olmadığını denetlemek 
durumunda

gerekçesinde başka kanunlarla ilgili 
örneklere de değinmekte hatla "Örnekleri 
çoğaltmak mümkündür" (R.G. s.25)
demekledir. Yüksek Mahkemeye göre, " 
Kimi kanunlarda 2983 sayılı kanunda 
olduğu gibi çıkarılacak sözcüğü, hazırlana
cak anlamında kullanılmaktadır." Anlaşılı- 

doğ nidan doğruya Anayasa ile 
makamların belirtildiği İdarî

yor ki 
yetkili
işlemlerde (tüzük ve yönetmelik) kanunlar
da yanlışlık yapılmışsa, bu doğru şekilde 

ve uygulanmalıdır. Bunu 
doğru olacaktır. Yani, 

"Kurul "un hazırlayacağı bir

anlaşılmalı 
idare yapınca 
sözgelimi,
yönetmeliği Başbakanlık çıkarırsa, Başba
kanlık,
konuda karar vermiş olmayacaktır. Çünkü, 
"Kurul"un böyle bir yetkisi yoktur.
Ancak, Anayasa Mahkemesinin verdiği 
"Tüzük" örneği, yönetmelikten farklıdır. 
Zira, tüzüğün yapıcısı sadece Bakanlar 
kuruludur. Yani, başka bir makama
tüzük çıkarma yetkisi verilmiş görünüyorsa, 
"çıkarma" sözünü "hazırlama" şeklinde 
anlamak meseleyi bu bakımdan çözebilir. 
Çünkü, nasılsa yetkili bir tek makam 
vardır, o da Bakanlar kuruludur. Ama, 
Yönetmelik için aynı kesinlik yoktur. Bu 
yüzden, Anayasa Mahkemesinin DÜZELTE
REK DOĞRU BULMA formülü, ilgili 
kanun hükmünü, bu defa da yetkili
makamı tesbit yönünden noksan bırakmak— 
maktadır. Gerçekten de, "hazırlanacak" 
Yönetmeliği kimin kabul edeceği belli 
değildir.

yetkili olduğu bir"Kurul "un

red
yoru

mu

önemli gördüğümüz

bulunacak bir 
(sözgelimi, Ankara İdare 
sözkonusu yönetmeliğin "yetki" 
yönünden sakatlığa hükmedecek, hatta, 
belki "yok" olduğunu tespit edecektir. 
Acaba, benzeri durumlarla karşılaşıldığında, 
Anayasa Mahkemesinin kanunda yaptığı 
düzeltmeyi, davaya bakan Mahkemeler 
de yaparak (yani, ilgili kanunu Anayasaya 
uygun içerikle yorumlayarak) yetki sakat
lıklarına hükmedebilecekler midir? Denile
bilir ki: Anayasanın yorumu yalnız Anayasa
Mahkemesine aittir, bir Mahkeme, Anayasa
ya aykırı olduğu kanısına vardığı kanun 

bile, bu hususta Anayasa 
kararı kendisine 

zorundadır;

yargı yeri 
Mahkemesi)

Mahkemesini nŞüphesiz, Anayasa 
incelediğimin bu kararı ve karşı oylar 

bir çok konuda tartışmaya açık
Fakat, bizim

unsuru

daha
yansımalar yapmaktadır, 
asıl üzerinde durmak istediğimiz nokta, 
sözkonusu içtihadın KAMU HİZMETİ 
kavramına yaklaşımıdır.
2_ Anayasa Mahkemesi, kararında: kara
yollarından, köprülerden alınan geçiş 
parası, su, elektrik, havagazı, demiryolları, 
havayolları, kimi hastane ücretleri gibi 
İktisadî şartlara göre oluşturulan ve 
hizmetin konusu tesislerin bakım ve 
idamesini ve yeni yatırımlar yapılmasını 
sağlamak için belirlenen bir fiyattır ve 
belirtilen nitelikleri bakımından muayyen 
kamu hizmetleri karşılığı kişilerden 
alınan resim, harç veya benzeri malî 
yükümlülüklerden de sayılamaz" (R.G. s. 
24), sonucuna varılmıştır.

Görüldüğü gibi, Yüksek Mahkeme, 
İdarî faaaliyetler dolayısıyla

hükümlerini
Mahkemesinin iptal
ulaşmadıkça, uygulamak 
üstelik, Anayasa Mahkemesinin bir kanunla 
ilgili kararı o kanunla sınırlıdır ve gerekçe- 

Yiiksek Mahkemenin 
hükmünü

den hareketle, 
karar veremediği bir 
"hukuk" diline çevirerek uygulama yetkisi 
başka mahkemelere verilmemiştir.

Bunlara ek olarak, gene denilebilir 
Mahkemesinin bu içtihadı, 

sadece

kanun

sözkonusu 
alınan paraları:

- İktisadî şartlara göre oluşturulan;
- Tesislerin bakımı, idamesi ve
- Yeni yatırımlar yapılması için

ki: Anayasa 
esasen
öngördüğü tüzük ve . ,
sözkonusudur. Ama, Anayasa Mahkemesi,

w, Anayasanın 
yönetmelik için

sınırlıdır;
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ancak bir harç olabilir, m.130) alınmak, 
sııretile, O hizmetten fiilen ve doğrudan 
doğruya yararlananlarla yararlanmayanlar 
arasındaki eşitsizlik giderilir. Tabiî, adı 
ne olursa olsun, belirlenen bu ücreti 
ödemiyeceklere bazı objektif imkânlar 
sağlanmak kaydıyla (burs, kredi, çeşitli 
yardımlar, taksitlendirmeler gibi). Nitekim, 
Anayasa Mahkemesinin bugüne kadarki 
içtihadı da kamu hizmetinin sözkonusu 
özelliklerini dikkate alır nitelikte idi 
(4). Bu. içtihade göre, kamu hizmetlerinden 
bazısının paralı olması gereklidir. Hizmetten 
yararlananla yararlanmayan bu şekilde 
farklı yükümlülükle karşı karşıya kalmak
tadır ki, eşitlik ve adalet bunu zorunlu
kılar. Hatta, elektrik, su, havagazı gibi 
belli ve ölçülebilir idari giderlere, kulla
nıcıların
mümkün değildir. Ancak, Anayasa Mahkeme
sinin bugüne kadarki içtihadını, inceledi
ğimiz karardan ayıran çok önemli faiklar 
vardır. Sözkonusu içtilıad, bütünüyle ele 
alındığında, bazı ilkeleri ortaya koymakta
dır. Bir kere
hiçbir zaman para alınmaz, diye bağlayıcı
ve genel bir kural yoktur. Kamu hizmet-

alınabiür. 
nedir? Bir

belirlenen,
- Bir FİYAT olarak nitelemektedir.

Şu halde, bu hizmetler karşılığında yararla
nanlardan alınacak paralar, 
değil İKTİSADI şartlara göre oluşturulacak
tır. Başka fakat daha açık bir ifadeyle, 
aynı hizmetleri özel kişilerin yapmasıyla, 
kamu tüzelkişilerinin sunması arasında 
fiyatı belirlemek bakımından bir fark 
olmayacaktır. Zira, büyük özel kesim 
kuruluşlarının da bu çaptaki faaliyeti, 
İdarî kolluk denetiminin yardımıyla, belli 
tarifelere uygun olarak ama İktisadî 
şartlara göre oluşturulmaktadır. Sözgelimi, 
Karayolu yolcu taşıma faaliyeti böyledir. 
Anayasa Mahkemesinin bu kararına 
bakılacak olursa, Devlet tekelindeki 
demiryollarıyla karayolu taşımacılığı 
arasında bedel yönünden hiçbir fark 
yoktur. Tabiî, biraz daha ileri gidilerek, 
Devlet hastanesi ile Özel sağlık kurumlan 
arasında da bir fark bulunmayabileceği 
ileri sürülebilir (2). Çünkü, "kimi hastane 
ücretleri" de İktisadî şartlara göre 
oluşturulacak fiyatlar kapsamında tutulmuş
tur.

SOSYAL

düşünmemekkatılmalarını

kamu hizmetleri ııden

Oysa: Daha
ilkesinin uygulamaya konmadığı ve İktisadî 
bakımdan en ziyade liberal olunduğu 
dönemlerde bile, kaimi hizmetleri (sayıları 
az tutulmakla birlikte) kural olarak 
bedelsizdi. Klâsik idare hukuku terminolo
jimize kamu hizmetinin meccaniliği (3) 
şeklinde girmiş olan bu kuralın başlıca 
hukukî dayanağı ise, bu tür hizmetlerin
genelliği ve eşitliği esasıdır. Çünkü, 
kamu hizmeti adı verilen böylesi kamu 
faaliyetleri, eğer o faaliyetin maliyeti,
kârı, yeni yatırımlarla genişletilmesi 
için gerekli harcamalar hesaplanarak 
fiyatlandırılırsa, GENEL ve EŞİT olarak 
yararlanma imkânı bir çok kişi için
ortadan kalkacaktır. Zira, bu takdirde 
belirlenecek fiyat, ülkedeki insanların
genel ödeme düzeyinin üstünde olacaktır. 
Bu fiyatı karşılayamıyanların sözkonusu 
kamu hizmetlerinden YETERİNCE yararlan
maları tehlikeye girince, hele bu durumda 
bulunanların, sayıca daha fazla olduğu 
bir toplum da sözkonusu ise, artık o 
hizmetlerin eşitlik ve genellik içinde 
sunulduğu ileri sürülebilir mi?

Gerçi, günümüz İdare Hukukunda, 
kamu hizmetlerinin karşılığı olarak, 
yararlananlardan, kullanım oranlarına ve 
ödeme güçlerine göre bir ücret alınabile
ceği kabul edilmektedir. Aslında, bu 
uygulama da, EŞİTLİK esasının bir gereği
dir. Çünkü, belli bir kamu hizmetinden, 

Yükseköğretim faaliyetinden 
dolayı bir ücret (Anayasaya göre bu

SOSYAL DEVLET
lerinin karşılığında da para 
Ama bu paranın niteliği 
ücret mi? Anayasa Mahkemesi, 25/12/197 5 
tarihli kararında 
bakımından ücret

üniversite öğrenimi 
kavramını Anayasaya 
Yüksek Mahkemeye 
okuyanlardan ücret

aykırı buluyordu, 
göre, Üniversitede 
alınması malî durumu iyi ve kötü öğrenciler 
arasında eşitsizlik yaratırdı. Ancak, harç

para alınacaktı 
kâr gibi

alınabilirdi. Yani, bir 
ama bu, maliyet, amortisman,
İktisadî şartlar uyarınca değil bir çeşit 
katılma payı şeklinde belirlenecek bir 
harç olabilecekti.

Oysa, incelediğimiz örnekte, Anayasa
planda bir 

Y tiksek
Mahkemesi, tamamen ayrı 
karar vermektedir. Gerçekten,
Mahkeme:

- Hem, karayollarından, köprülerden 
alınan geçiş parası, su, elektrik havagazı, 
demiryolları, havayolları, kimi hastane 
ücretleri gibi, İktisadî şartlara göre 
oluşturulan FİYAT kavramına yer vermekte;

- Hem de, bunların "Gelir Ortaklığı 
Senedi" yolu ile özel kişilere bırakılmasını 
Anayasa'ya aykırı görmemektedir.

Buna karşılık, Anayasa Mahkemesinin 
sözkonusu FİYAT1 a ilişkin gerekçesinde , 
bu fiyatın, hizmetin konusu tesislerin 
bakım ve idamesini ve yeni yatırımlar 
yapılmasını sağlamak için belirlendiği 
ileri sürülmektedir. Şimdi, sormak gerekir: 
Bu fiyat sayesinde "GELİR" nasıl sağlana
caktır? Eğer, bakım, idame ve yenimesela
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yatırımlar yapılması dışında bir imkân 
verilmeyecekse, kimler hangi gelirin 
ortağı olacaklardır? Demek ki, sözkoııusu 
hİYAl'ın içinde KAR da bulunacaktır. 
Üstelik, dağıtılacak gelirini çekici olabil
mesi, sürekli 
bağlıdır. Öyleyse, 
yatırım yapanlara bu imkânı luılamıyanlar 
arasında bir menfaat 
isi emez doğacak! ı r.

Dipnotları:
(1) Bir üye, devletçiliğin günün gerekleri-, 
ne uydıırulabi Ioccği fakat 
Başlangıç1 nida çağdaş yerini aldığı görüşün
dedir. Bu görüşe göre: "Devletçiliğin en 
a 7. düzeye indirilmesi, özel girişimlerin 
büyük tekellere döııüştüıülcrck ayrıcalıklar
la . gücünün a ılı rı İması..."

Anayasanın

ve güvenilir olmasına da 
im hizmet alanlarına

Anayasaya 
değildir (s. 7.9). Gerçi, sayın üye,

KlK' lerin
çatışması ister 

Çatışmayı dengeye 
dönüştürecek esaslar; sözgelimi fiyat adı 
altında alınacak paraların tesbiti yetkisini 
sınırlayan, objektifleştiren ölçütlere, 
kayıtlara ve şartlara kanunda ve Anayasa 
Mahkemesi kararında yer verilmemektedir.

Bu durumda, Anayasa Mahkemesi
nin, tesislerin bakım ve idamesi ile yeni 
yatırımların yapılmasını sağlama şartlarını 
arayarak idarenin fiyat tespit yetkisini 
bu amaçla sınırladığı ileri sürülebilir mi? 
Yüksek Mahkemenin, aynı zamanda "iktisa
di şartlara göre" oluşturulan fiyattan 
sözel m es i; bu fiyatlar üzerinden alınan 
paraları, "muayyen kamu hizmetleri 
karşılığı kişilerden alınan resim, harç 
veya benzeri malî yükümlülüklerden 
sayması; "Gelir Ortaklığı" kavramım bu 
hizmetlerle bağdaşır; kabul etmesi karşısın
da böyle bir sınırlama yeterli ve tutarlı 
olabilir mi? Kaldı ki, Anayasa Mahkemesi 
kararının, üzerinde özellikle durduğumuz 
bu paragrafında örnek olarak gösterilen 
faaliyetler için 
dnlıi yapılmadığı görülmekledir. Oysa, 
sözkonıısu faaliyetlerin pek çoğu rakipsiz 
olarak, İdare tarafından yerine getirilmek
tedir. Hizmetten yararlananların, başka 
bir demiryolu, su, elektrik işletmesini 
seçmesi ya da bir diğer köprüden geçmesi
mümkün değildir.

Sonuçta denilebilir 
devlet ilkesinin bir

uygun
dış ilişkiler
elden çıkarılması gibi başka unsurları da 
dikkate alarak böyle bir sonuca varmakta
dır. Ancak, ağırlık noktasının devletçilik 

toplandığı
Bizce, Anayasanın sistemine açıkça aykırı 
olmadıkça ve Başlangıçtaki soyut ilkeler
den çok içeriği oluşturan hükümlerle 
(sözgelimi, sosyal ve ekonomik haklar ve 
ödevlerle) çelişmedikçe, yargının bıı. tür.

mümkün.

Batının l ut umu,

anlaşılmaktadır.i Ikcsinde

bir siyasi tercih deneti mi yapması 
değildir. Tabiî, yargının denetimini nereye 
kadar götürebileceği, Anayasanın emri . 
uyarınca gcııc hâkim tarafından belirlene
li ilecek ti r.

diyoruz, çünkü 
şimdilik böyle

"sürülehi li r" 
en azından

(2) Sadece 
uygulama, 
değildi r.

MahkemesininNitekim, Anayasa 
bir üyesi de, karşı oy yazısında bu kurala 
değinmektedir (R.G. s. 33).

(3)

(4) "...Kimi kamu hizmetlerinden doğrudan 
yararlanan kişilerden yasayla 

alınan ve özel 
giden ibaret olan

"KAMU" nitelemesinin
doğruya
belirtilen mikro rlnrda
nitelikte bir çeşit 
paralar (harç) olmak ndlnnduılmakta..." 
‘ 24/10/1974-R.74/3 I, k.74/43

voı

(A. M lık.
R.G. 25/2/1975); ".... Devletin yapmakla 
yükümlü bulunduğu bir kamu hizmeti için 
o hizmetten doğrudan doğruya yararlanan
lardan bir ücret isleyip istcmiyoceği 

da karşılamak gerekir. Ancak 
böyle bir soruyu genel, kapsamlı, değişmez 
bir cevaba bağlamak olanak dışıdır ...
«»...... kişilerin su, elektrik, havagazı gibi
gereksinmelerinin karşılanması . önemli 
kamu hizmetleıiildendir. Bu gereksinmelerin 
parasız giderilmesi düşünülemez bile 
(A. M lık. 26/3/ 1974-R.73/32, k.74/11-R.G.
21/6/1974), ".... Bilindiği üzere ücret,
bir hizmetin para karşılığında görüldüğünü

" 0 ııi ve ı si t o öğ re ni mi - 
malî durumu iyi ve

ki, sosyal 
gereği olan knınu 

hizmetleri, iktisadi devlet 
içinde, daraltılabilıııe ve 
özel işletmeleri" haline 
olgusuyla karşı karşıyadır.

uygulaması 
"Devlet

sorusunu
rakipsiz

getirilebilme

anlatan kavramdır." 
ııin paralı olması
köui öğrenciler anısında eşitsizlik yarat-, 
makisidir ..." (A.Mhk. 1I-M vc 25/2/1975- 
F..73/38, k-75/23-R.G. 3/12/1975-Anayosa
Mahkemesi "ücret" e ilişkin kuralı zamanın 
Anayasasına aykırı bulmuş fakat 'harç 
kuralım Anayasaya aykırı görmemişti.
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HUKUK ve SANAT

Nimet Leyla BAŞAK
Türk Dili ve Edebiyatı öğretim Görevlisi

İnsanlar genellikle karşılıklı çelişki 
içindedir, hâkim onları insan

Düşünüyorum da şu kocalmış dünya
mızda insanı etkisi altına almakta birbir — 
rıyle âdeta başbaşa yarışan iki konu var: 
Hukuk ve Sanat.

Hukuk; toplumdaki kişilerin birim
leriyle ve devletle ve devletlerin de yine 
kendi aralarındaki ilişkileri düzene sokan 
kurallar. Hukuk, insan haklarını koruyan, 
insan haysiyetini gözeten aklî bir düzen, 
yüce bir mizan i

Gayesi sadece "güzel1 in üretimi 
olan sanat ise, insanı hukuktan daha 
üstün olarak, derinden yakalıyor.

Toplumdaki hukuk düzenleri sürekli 
değiştiği halde sanat eserleri ebedî olarak 
yaşıyor. Yedi yunan bilgesinden biri 
sayılan Atina'lı hukuk kuramcısı Solon'uıı, 
önerdiği kanunlar devrinde büyük işler 
başardığı halde bugün artık anılmaz 
olmuştur, fakat Solon'un Napoli Ulusal 
Müzesindeki mermer heykeli ile şiirleri 
halâ yaşamaktadır. Yunus Emrc'nin devrin
deki hukuk unutulduğu halde, Yunus 
şiirleriyle hcrgün dnlıa fazla ruh ve can 
kazanmakladır; şu mis ra la ra bakınız:

Ben gelmedim dava için 
Benim işim sevi için 
Gönüller, dost evi için 
Gönüller yapmaya geldi mI

ve kavga
haysiyetini koruyan kanunlarla barıştırır. 
Konusu yine insan olan sanatın ise yöntemi 
ayrıdır; o insan asaletini kanunlarla değil, 
estetik etkinliklerle korur, 
salonuna girdiğimizde güzelliğin yarattığı 
bir düzen vardır, herkes aynı şeyi adeta 
estetik bir mizan içinde dinler, 
sanatlarda güzellik esastır; hu, insanların 
içinde de bir ahenk kurar 
toplumla rı nesilden 
adeta kutsal, bir renk, ses, şekil ve taş 
üslûbudur.

Hukuk tahsil işi, sanat kabiliyet 
işidir. Müzisiyenler aynı notayı, hukukçu
lar ayrı ton notaları seslendirirler.

Bu konuyu yazarken eşim 
Başak'a hukuk ve sanat hakkı ndaki fikrini 
sordum, verdiği kısa cevap beni düşündündügüı 
için belirtiyorum: "Hukuk'ta hata 
alır, sanatta can sıkar" dedi...

Ayrı yöntemle ı i olan, fakat insanın 
en yakın dostu olan hukuk 
baznıı ne kadar da içiçedir. 
yürütür, hukuk <la sanatı korur.

konserBir

Bütün

ki, bu ahenk 
ııcsile içine alan,

Alanı i i ıı

can

ve sanat 
.San'al hukuku

Sanat vc hukuk dünyasına içten 
saygı ve sevgiler.

m- -38-



MEDENİ HUKUKA VE BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN 
MAHKEME KARARLARI KRONİĞİ (2)

Yrd.Doç.Dr. Cevdet YAVUZ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Medeni Hukuk Anabil i m Dalı öğretim Üyesi

SUNUŞ

Daha önce yayınladığımız bir kronik
le (1) 1985 yılının ilk altı ayında yayınlanan 
ve önemli bulduğumuz bazı 
kararlarını, metinlerini

IİK.nun 50.maddesi yolu ile uygulanabilir 
hale gelmiş HUMK.nun 9,BK.nun 73.madde
leri ile tanınmış ve özel şekilde yetkili 
kılınmış Ankara icra Dairesi'nde takip 
açması yasaya uygundur.”

Yargıtay 
vererek ve kısa 

notlarla değerlendirmek sureliyle inceleme 
çabası içine girmiştik. Bu yazımızla da 
aynı şekilde 1985 yılı Temmuz ayından bu 
yazının teslim tarihine kadar olan süre 
içinde yayınlanan ve önemli bulduğu
muz bazı Yargıtay kararları üzerinde 
duracağız.

II. Kişiler Hukuku 

Vakfın amacının ge rçckleşmesi nin 
imkânsız hale gelmesi ve bu sebeple 
vakfın kendiliğinden sona ermesinin anlamı. 
Kuruluş senedine göre "Merkez Camiilerin- 
deki imam, müezzin, müftülük memuru, 
temizlik görevlisi ve kayyunıa yemek
parası olarak" yardımda bulunulması 
amacıyla ve "çarşı içinde iki adet dükkân 
gelirinin" tahsis edilmesi suretiyle nıeyda- 

getirilen bir vak Tın, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün "sonradan bu kimselerin 
devletten maaş almalarıyla vakıfın vakfet- 

ortadan kalktığını ve bu
ruh ve hukukuna aykırı

dağıtılması”

Burada da karar sunma ve inceleme
planımız, -Medeni hukuk-Genel hükümler,- 
Kişiler hukuku, -Aile hukuku, -Miras
hukuku, -Eşya hukuku 
Genel hükümler, Borçlar hukuku-üzel
borç ilişkileri konuları çerçevesinde
olacaktır.

Borçlar hukuku

na

I. Medeni Hukuk - Genel Hükümler ırıe amacının
Hak sahibinin hakkını kendi yararına 

aykırı olarak kullanmasının hakkın kötüye 
kullanılması teşkil etmesi. Yargıtay'a 
göre "Kaldı ki, bir hakkın kötüye kullanıl
masını yasa himaye etmez (MK.2). İyini yet 
kuralları "yetki" konusunda da uygulama 
yeri bulur. Eğer bu itiraz yolu seçilirken 
iyiniyet kuralı ihmal edilmişse, bu isteğin 
kabul edilebilir olmadığı sonucuna varılma
lıdır. Olayda, borçlunun genel merkezinin 
bulunduğu yerde takip açılması olgusu 
karşısında, borçlunun sırf 
düşüncesiyle yetki itirazında 
suretiyle bu takibe karşı çıkması, kendi 
yararına aykırı bir durum yaratacağı için 
yasanın himayesini sağlayamaz" (Yarg. 
HGK.nun 9.5.1984 gün ve E.İ982/İ2-524 
K.İ984/522 sayılı kararı, YKD.İ985 s.954-956).

dokt ri nde

halin vakfın 
düştüğünü ileri sürerek 
istemiyle açtığı davada Yargıtay'ın verdiği 
karar şu şekildedir: "Vakıf, belli bir 

devamlı olarak gerçekleştirilmesi !amacın
için kurulur. Bu nedenle de vakıf bir 
devamlılık ifade eder. Vakıf MK.nun 
81/A-l maddesi gereğince ya kendiliğinden 
dağılarak veya MK.nun Öl/A—3 maddesi 

mahkeme kararıyla dağıtılarak 
Davacı idare, vakıftan istifade

alır

uyarınca 
sona erer.
eden kimselerin Devletten 
hale gelmeleri ile onlara yemek patası 
verilmesi amacının ortadan kalktığını ve 
vakfın kuruluşundaki ruh ve hukukun amaca 
aykırı düştüğünü ve Türk Medeni Kanununa 
göre kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 
30. maddesi gereğince vakfın dağıtılması 
gerekeceğini ileri sürmektedir. Belirtilen 
Yönetmelik maddesine ve MK.nun 81/A-l 
maddesine göre amacın tahakkuku imkânsız 
hale gelen vakıf kendiliğinden dağılmış 
olur. Bu husus, vakıfın, vakıf senedinde 
belirttiği amacın sonradan imkansız hale 
gelmiş olmasıdır. Ayrıca vakıftan istifade 
edenlerin ölmesi veya istifade şartlarını 
kaybetmesi, amacın tamamen gerçekleşmiş

maaşişi uzatmak 
bulunmak

karardabuBöylece
belirlendiği gibi hakkın kullanımının hak 
sahibine meşru bir menfaat sağlamaması 
olgusu, hakkın kötüye kullanılması olarak 
değerlendirilmiş olmaktadır (2). 
halde genel merkezleri Ankara'da bulunduğu 
ihtilafsız olan alacaklı S.S.Kurumu Genel 
Müdürlüğü'nün; borçlu PTT. Genel Müdürlü
ğü aleyhine kurum alacağından ötürü,

"O
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a) İhtar talebinin terk sebebiyle 
eşlerin ayrı yaşamaya başlamalarından 
itibaren iki ay geçtikten sonra yapılması. 
"Davadan feragat, 
hukukî sonucunu meydana getirir (HUMK. 
m. 95). Davacı, 2.2.1984 gününde, önceki 
davadan feragat etmiş ve 18.4.1984 gününde 
ihtar isteğinde bulunmuştur. Şu durumda 
feragat sebebiyle red olunan önceki 
davada feragat beyanının vuku bulduğu 
günden sonra kanunda öngörülen iki aylık 
süre geçmiş olduğuna göre, ihtarın süre 
açısından geçerli olduğu açıktır" (Yarg.2. 
HD.nin 13.5.1985 gün ve E.1985/2338 
K.1985/4580 sayılı kararı, YKD.İ985, 
s. i 296—1297 ).

b) İhtarda bulunan eşin terk eden 
eşe çağrılan eve rahatça girebilmesi 
imkânını sağlaması. "İhtarın hukukî sonuç

eve rahatça

olması veya vakfın aciz haline düşmüş 
bulunmasıdır. Davacının, dava dilekçesinde 
dayandığı olaylar bunlardan hiçbirini 
kapsamamaktadır. Vakfın gelirinden 
istifade edenlerin, devletten maaş almaları, 
Vakıf senedinde belirtilen yemek yardımının 
yapılmasına bir engel değildir. - Aksine 
vakıf senedinin birinci maddesinde belirtil
diği şekilde, vakıf imam ve müezzinlere 
yardım için kurulduğundan, Vakfın ifade 
ettiği mana bakımından da devam etmesi * 
gerekir. Devletten maaş alınması, vakıfın 
imam ve müezzinlere yardım edilmesini 
ve onlara yemek parası verilmesini önleyen 
ve amacı imkânsız kılan bir hal değildir. 
Vakfın, vakıfın arzusuna göre devam 
etmesi gerekir. Vakfın amacının kanuna 
ve adabı umumiyeye muhalif hale geldiği 
de iddia olunmadığından MK.nun 81/A—3 
maddesi gereğince vakfın mahkeme kararıy
la dağıtılması da mümkün 
(Ya/g. ö.HD.nin 
İ 984/12855
YKD. 1985, S.İ309-İ3İI).

Yargıtay’ın vakfın
gereğince kendiliğinden sona ermesine 
ilişkin değerlendirmesine aynen katılmakta
yız (3). Ancak kararın son bölümünde ki 
"vakfın amacının kanuna ve adabı umumiye 
muhalif hale geldiği" iddia olunmadığı 
için MK.m.8l/A-3 hükmünün uygulanması 
şartlarının araştırılmadığı yolundaki 
düşünceye hukukî dayanak bulunabileceği
ni düşünememekteyiz. Yargıtay'ın, bu 
sonuca "teftiş makamının müracaatını 
arayan MK.m.8l/A-3 ile "Vakıflar Genel 
Müdürlüğü(nün)... başvurma"sını öngören 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre 
kurulan Vakıflar hakkında Tüzük m. 31 
hükümlerinin lafzından hareketle vardığını 
sanmaktayız. Halbuki hâkimin, iddia 
olunan vakıaların değerlendirilmesinde 
"kanuna, ahlâka ve âdaba... aykırı "lık 
(MK.m.74 f.2) görmesi durumunda; bunları 
re’sen gözönünde tutarak, 
hükmüne göre karar vermesi imkanının 
bulunduğu kabul edilmelidir. Çünkü HUMK. 
m.76 c.i’e göre "hâkim re'sen Türk 
kanunları mucibince hüküm verir." Yargıtay- 
ın, burada, "vakıf amacının kanuna ve 
adabı umumiyeye muhalif hale geldiği 
iddia olunmadığı için değil fakat "dava 
sırasında ileri sürülen vakıaların MK. 
m.8l/A-3 anlamında bir sona erme nedeni 
olarak değerlendirilmesi imkânı bulunmadı
ğı için" MK.8İ/A-3 hükmünün uygulanması
nın sözkonusu olamayacağı sonucuna 
varması gerekirdi (4).

III. Aile Hukuku
1- Terk sebebiyle boşanma talebinde 

ihtar şartının gerçekleştirilmesi şartları:

kat'î bir hükmün

doğurabilmesi için, çağrılan 
girebilmesinin sağlanması zorunludur. Bu 
itibarla bir aylık süre içinde kocanın ya 
bizzat evde beklemesi veya birisini evde 
bulundurması ya da anahtarı 
alabileceği uygun bir yere bırakması ve 
bunun da ihtar kararında bildirilmesi 
şarttır. Oysa davacı koca, bunlardan 
hiçbirini yerine getirmemiş ve bu yüzden 

gelen kadın içeriye giremeyip geri 
dönmüştür. Şu hale göre davalı kadının 
kendisine düşeni yerine 
rağmen davacı kocanın iyi niyetli davranma
dığının kabulü gerekir" (Yarg.2. HD.nin
16.4.1984 gün ve E.1985/3404 K.1985/3625 
sayılı kararı, YKD.İ985, s.1163).

c) Davalının ihtara uymamakta haklı 
olduğunu ispatlayamaması. "Terk sebebiyle 
açılan boşanma davasının red edilebilmesi 
için davalının ihtara (davete) uymamakta 
haklı olduğunun ispatlanması gerekir. 
Oysa toplanan deliller, davalının ihtara 
uymamakta haklı olduğunu kabule elverişli 
değildir. Davacı tarafından dövülmesi 
sebebiyle davalının evi terk ettiği kabul 
edilse bile, olayın meydana geldiği 1981 
yılından bu yana yaklaşık iki yıl geçmiş 
olup, bu süre olayın etkilerinin sona 
ermesi için yeterli ve makul bir zaman 
kesitidir. Hal böyle iken, dövme eylemini 
ileri sürerek ihtara uymamak haklı bir 
sebep olmayıp sırf bahaneden ibaret bir 

niteliği taşır, öyleyse boşanmaya 
karar verilmesi zorunludur" (Yaıg.2.IlD.niıı
21.3.1985 gün ve E.İ985/2526 K.1985/2713 
sayılı kararı, YKD.İ985, 971).

2- Evlat Edinmede:
a) Küçük olan evlatlığın ana ve

"Evlat

değildir" 
18.2.1985 gün ve E. 

K.1985/1585 sayılı kararı,
davalının

MK.m.8l/A-I

eve

getı mı esi ne

MK.8İ/A-3

savunma

babasının
edinilmesine izin istenilen çocuk boşanma
dan sonra doğmuş ve velayet henüz düzen
lenmemiş bulunmaktadır. O halde ana 
ve babanın velayeti birlikte kullandıkları-

aranması.rızasının
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gereği nccsinin 6 4 1976 tarihli raporu _"deıîıa,Biyel ara," nedeniyle vasiye muh aç 
bulunduğundan ötürü 2 6.1976 ta .hl. 
kararla8 vesayet altına abnm.ş ve |bu 
dava vasi tarafından açılmıştır. 28 8.1980 
tarihli Adli Tıp Meclisi raporunda adı 
geçen Salih'in 1972 tarihinden ber J^'™
bi, tataki -ı.ı*v«*

bir müşavir tayin edilmiş

nın kabulü gerekir. Öyle ise müşterek 
çocuğun evlat edinilmesinde ana ve babanın 
ikisinin de rızasının alınması zorunludur. 
Buna rağmen mahkemece yalnız babanın 
rızası alınmış, fakat ana ise karşı koymuş
tur. öyle ise izin isteğinin reddedilmesi 
gerekir” (Yarg.2.lID.ııin 13.5.1905 gün ve 
E. 1905/4403 K. 1985/4609 sayılı kararı, 
YKD.1985, s. 1164).

b) Evlat edinenin evlatlık ilişkisine 
son verilmesini talep etmesi. "Toplanan 
delillere göre evlatlık, evlat edinenin, 
ihtiyaç sebebiyle taşınmazını satmasına 
engel olmuş, böylece sağlığında ekonomik 
bağımsızlığına tecavüz eylemiş, hattâ bu 
yüzden kavga çıkarmış, davacının hastalığı 
sebebiyle doktora gitmesine de karşı 
çıkmış, "... niçin doktora gidiyorsunuz, 
para veriyorsunuz..." diye kızmış ve 
tanığın müşalıadesine göre kendisinden 
kurtulmak için bu şekilde davranmıştır. 
Ayrıca görüp gözetme görevini de ihmal 
etmiştir. İşte davalının bu davranışı 
MIC.nun 457. maddesinde yer alan mirastan 
iskat sebebini oluşturduğu için aynı 
Kanunun 258. maddesi gereğince mahkeme 
evlâtlık ilişkisinin kaldırılmasına (ref'ine) 
karar verilmesi isabetlidir." (Yarg.2.1 ID.nin 
21.5.1985 gün ve E. 1985/4734 K. 1985/4925 
s.lı k.ı, YKD.1985, 1144)

muhtaç olduğu 
karşın kendisine 
değildir."

SST İavS-nhükuK9'g^ yetkim

ehliyetli şahsın yapacağı hukuki muamele 
de mütalâa dermeyan etmek ve rey 

ibaret olup kısmı ehhyet-
bununbeyan etmekten . _

li şalısın tasarruflarını önlemek, 
icra ve ifasına mani olmak yet ısı yo • 
Gerek vekâletnamenin verildiği tan e 
gerekse temlikin yapıldığı tarihte Salih m 
hukukî ehliyet durumu açıklanan şek de 
olduğuna göre, nizalı taşınmazın ava ^ 
temlikini sağlayan vekaletname * geçerli 

vekil tarafından yapılanolduğu gibi 
temlik de geçerlidir."

23.11-1984 gün(2) Yarr.HGK.nun 
ve E. 1982/1-828 K. 198-1/975 sayıl, kararma ,

iktizasından bulunan reşide . ‘ ..
belirtilen işlerinde oyu alınmak üzere 
müşavir atanır. Kanunî müşavir ' •
genel yetkileri haiz bir kanun. te'TTS.Im
olmadığı gibi, kayyım gibi ozel b‘ kj ;
de değildir. Hakkında kW»n a

3- Şahsî hal sonuçlu babalık davasının 
olumlu şartı olarak davalının davacıya 
evlenme vaad etmesi: "Davacının, davalının 
evli olduğunu bildiği tartışmasızdır. Evlen- 

vaadinden sözedilebil inesi için, vaad 
edenin hem vaad hem de cinsel ilişki 
sırasında evlenme engelinin bulunmaması 
ya da böyle bir engelin varlığının, davacı

bilinmemesi gerekir.

m e

tarafındankadın
Olayda, MK.nun 310. maddesinde öngörülen 
ve az önce açıklanan evlenme vaadinin 
objektif ve sübjektif unsurları gerçekleşme
diğine göre tabiî babalığa karar verilmekle 
yetinilmesi gerekirken bütün sonuçlarıyla 
babalığa hükmolunması usul ve kanuna 
aykırıdır." (Yarg.2.HD.nin 21.5.1985 gün 
ve’ E.1985/4669 K. 1985/4952, YKD.1985,
s. 1446)

medenî haklan . . nt_nan
koruduğu halde, kanuni muşa ..... 
kişi medeni hakları kullanma ehliyetim 
kısmen kaybeder. Bu kişiler kanun, muşav r 
atanan konuda kanunî nıuşavr.n oy.nu 
almadan medenî hakların, kullanamazlar^ 
Aksi halde yani kanun, müşavirin oy ^ 
alınmaz veya kanunî müşavir ıeaze

yaptıklar. muamele kendUem»
bağlamaz. - Olayda miras bırakan 

. bir kişiye vekâlet veteıek taş.nmMin

ilkeler uyarınca miras bırakana ır « 
müşavir tayiniyle oyunun alınmadıgt

**£££** acskabulü gerekir, 
vekil marifetiyle

se

4- Kanunî müşavirlik ve kendisine 
kanunî müşavir atanan kişinin ehliyet 
durumu.
Olay: " 
taşınmaz
nin, satış hususunda 
1.12.1975 tarihli vekâlet ile vekil İsmail 
tarafından 10.12.1975 tarihinde satış 
yoluyla davalıya temlik edilmiştir. Temlik— 

önceki kayıt maliki Salih,

Dava konusu 1306 parsel sayılı 
Salih adına kayıtlı iken; adıgeçe- 

Ismail'e verdiği
*.

satışına ilişkin 
nitelikte bulunmadığının 

. Gene olayda satışınten sonra,
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastane

li-



yapılmış bulunması da sözleşmenin bağlayı
cılığı sonucunu da doğurmaz. Zira vekil 
müvekkilinin "emir ve talimatı altında 
hareket 'etme zorunda olup, emir ve 
talimatın hukukî sonuç doğurması dahi 
kanuni müşavirin oyunun alınmasını zorunlu 
kılar. Diğer taraftan olayda aynı durumda 
bulunan ve miras bırakan tarafından 
diğer bir satış sözleşmesinin de geçerli 
bulunamayacağına karar verilmiş ve 
karar kesinleşmiştir" (YKD. 1985, s. 
959-961). Aynı anlamda bkz. Yarg.l.HD.nin 
19.2.1985 gün ve 475/1835 sayılı kararı 
(YKD. 1985, s. 1613-1614).

iptali davasT'nın reddi gerekecektir.
5- MK.m.407 gereği sulh mahkemesi

nin sahijh olduğu rapor vc iıesapian tetkik 
görevini icra etmesinin m. 405*de sayılan 
muameleler için zımnen icazet verildiği 
anlamına geîmemesL "Olayda kayyım 
tarafından yapılan kira sözleşmesinin 
MK.nun 405/6. maddesi hükmünce sulh 
mahkemesinin iznine tabi bulunduğu ve 
bu iznin de alınmadığı hususları tartışma
sızdır. Gerek mahalli mahkeme ve gerekse 
özel .daire yapılan kira sözleşmesinin 
belirtilen nedenle geçersiz bulunduğunu 
benimsemişler, ancak Özel Daire her yıl 
sulh mahkemesine hesap verilmekle sulh 
mahkemesinin duruma muttali olduğu ve 
dolayısıyla icazet verildiği esasından 
hareketle sözleşmenin geçersizliği nedeniyle 
davanın kabulüne ilişkin mahkeme kararını 
bozmuştur. Sulh mahkemesinin MK.nun 
407.maddesi açısından yapacağı incelemenin 
mahiyet ve kapsamı ile 405. maddenin 
amacı birlikte gözetildiğinde icazetten 
söz edilemez. Ancak, burada kira sözleşme
sinin yapıldığı zamandaki koşullar dikkate 
alınarak böyle bir sözleşmeye başlangıçta 
izin verilebilip verilemeyeceği araştırılıp 
incelenerek varılacak sonuç uyarınca bir 
karar verilmek gerekir" (Yarg.MGK.nun 
5.12.1984 güıı ve E.İ982/J-9İ5 K.1984/998 
sayılı kararı, YKD.1985, s.1429-1431).

ÎV. Miras Hukuku
i- Sözlü vasiyetin gecikmeksizin 

hâkime bildirilmesi. "Sözlü vasiyeti yazan 
tanıkların "vakit geçirmeksizin" yazdıkları 
bu belgeyi mahkemeye vererek kanunda 
öngörülen şekilde hâkim huzurunda beyanda 
bulunmaları zorunludur (MK.487). Tanıklar 
vasiyet çinin takririni tevdi edecekleri 
yerde sözlü vasiyeti hakime bildirerek 
bir tutanak şeklinde dahi tesbit ettirebilir
ler. Kanundaki "vakit geçirmeksizin" 
deyiminin kullanılmasının amacı, vasiyetin 
değişikliğe uğramasını, başkalarının araya 
girmesiyle son arzuların amacından saptırıl
ması önlenmektedir. Onun için olabildiği 
kadar acele edilmesi gerekir. Bu süre 
kısa, makul ve hayatın olağan akışına 
uygun olmalıdır. Olayda vasiyetçi, 18.9.1978 
günü ölmüş, tanıklar ise 21.9.1978 tarihinde 
hâkim huzuruna çıkıp tutanak düzenlettir- 
mişlerdir. İddia edildiği gibi 
günü gidipte hâkimi bulamamış olsalar 
bile,
anlamda "vakit geçirmeksizin" 
huzuruna çıkma süresini aşan niteliktedir. 
Gecikmenin objektif bir imkânsızlıktan 
doğduğu da ileri sürülüp ispat olunamamış- 

*tır" (Yarg.2.HD.nin 
E.1985/2282 
YKD.1985, s.1296).

Düşüncemiz: Kanunî müşavirlik,
kanunda, kayyımlıkla ilgili hükümler 
arasında düzenlemiş olmakla beraber, 
niteliği gereği "hafifletilmiş bir vesayet" 
ten ibarettir. Bu sebeple kanunî 
müşavirliğe, vasiliğe ve kayyımlığa ilişkin 
hükümlerin kıyasen uygulanması kabul 
edilmektedir (5). O halde bir kişinin 
kanunî müşavir atanması sebebiyle ehliyeti
nin kısıtlanmış ve dolayısıyla yaptığı 
tasarrufların bu sebeple hükümsüz sayılma
sı için, hacir alıma almada olduğu gibi 
(M K. m. 360), 
kanunî müşavir atanması işleminin yapılma
sı ve bu kararın ilân edilmesi gerekir. 
Yukarıdaki olayda kanunî müşavir atama 
işlemi yapılmadığı halde Adli Tıp raporuna 
dayanılarak muamelenin yapılması tarihin
de kanunî müşavir atanması gerektiğinden 
ve dolayısıyla olmayan kanunî müşavirin 
muamelenin geçerliliği için izin ya da 
icazetinin bulunması gereğinden sözeden 
Yarg.MGK.nun yukarıdaki 
katılma- imkânı yoktur.
Yarg. l.HD.nin 
doktrinde belirlendiği 
kanuni müşavirlik 
(iştirak müşavirliği,

yetkili sulh hâki iriliğince

çözümüne 
Ancak gerek 

gerekse Yarg.MGK.nun 
şekilde üç tür 

bulunmasına rağmen 
idare müşavirliği, 

tam müşavirlik) sadece bunlardan birini 
gözönünde tutarak açıklamalarda bulunması 
da isabetli değildir. Gerçekten Yarg. 1. HD. 
nin açıklamaları, sadece iştirak müşavirliği 
için ve MK.379 f.l'de sayılan muameleler 
dışındaki mumameleler için geçerli kabul 
edilebilir. Yarg.MGK.nun açıklamaları ise 
diğer çeşit kanunî müşavir atanması 
halleri için söz konusu olabilir. Yarg.MGK. ' 
nun kesin hükümle ilgili görüşü de isabetli 
değildir; konumuzu ilgilendirmediği için 
üzerinde durmayacağız.

O halde yukarıdaki olayda Salih'in 
gerek temsil yetkisinin verilmesi gerekse 
satış muamelesinin yapılması sırasında 
bu- muameleleri yapmak için gerekli 
temyiz gücüne sahip olmadığı ispatlanma
dıkça yapılan satış muamelesi geçerli 
olacak ve dolayısıyla Salih'e izafeten vasi 
tarafından açılan "satış aktinin ve tapunun

20.9.1978

anılan süreler kanunun öngördüğü
hâkim

9.5.1985 gün ve 
K.1985/4401 sayılı kararı,

-42-



2- Mirasçı Nasbında: Konya Belediyesi olduğunun kabulü gerekir" 
(Yarg.l4.HD.nin İ2.3.İ985 gün ve E.1984/7353 
K 1985/1835 sayılı kararı, YKD.İ985, 
s.1022-1024).

a) Nasbedilen mirasçının hakkının 
niteliği ve'. mirasçılılc belgesi verilmesi. 

•'MIC nıın 463.maddesi mirasçı 
konusunu düzenlemiş olup şu 
getirmiştir: "Muris,
yahut şayi bir cüz'ii için bir veya birkaç 
kimseyi mirasçı ııasbedebilir. Terekenin 
tamamı veya şayi bir 
üzere bir şahıs tayin eden her tasarruf 
mi rasçı nasbi hükmündedi r."
538. maddesi hükmünce

nasbi 
hükümleri 

terekenin tamamı.
3- Tenkis davası açma hakkından 

vazgeçme. "Vasiyetin açılması sırasında 
davacı mirasçıların vasiyetnameye karşı 
koymamış olmaları, tenkis

kabul
vasiyet sebebiyle

isteğinden
edilemez.cüz'ünü almak vazgeçme niteliğinde 

Dosyada davacıların 
tenkis davası açmaktan açıkça vazgeçtikle
rini gösterir bir irade beyanları bulunma
maktadır. Şu durumda tenkis hesaplarının 
yapılarak sonucu uyarınca karar verilmesi 
zorunlu iken, davacıların vasiyete karşı 
bir diyecekleri olmadığını bildirmeleri 
sebebiyle tenkis isteğinde bulunamayacak
larından sözedilerek isteğin reddi usul ve 
kanuna aykırıdır" (Yarg.2.HD.nin 14.3.1985 
gün ve 671/2404 sayılı kararı, YKD.İ985, 
s.970).

MK.nun
"vasiyetnamede 

mirasçı nasbedilmiş olup da, hakları 
kanuni mirasçıları yahut tarihi mukaddem 
olan bir tasarruf ile lehlerine teberru 
vaki olanlar tarafından sarahaten itiraza 
uğramayan kimseler, tebliğ 
itibaren bir ay geçtikten sonra mirasçılık 
sıfatları hakkında

tarihinden

ellerine resmi bir 
sulh hakiminden isteyebi- 

ınansup 
ancak kanuni

vesika verilmesi 
lirler." Bu belgenin verilmesini 
mirasçılar isteyebilirler; 
mirasçıların da kuşkusuz böyle bir belgenin 
verilmesini istemek hakları vardır.-538.mad
de uyarınca verilen belge maıısup mirasçıya 
tereke malları üzerinde zi 1 yedi ik hakkı,
tasarruf hakkı verir. Şu husus özellikle
belirtilmelidir ki, terekenin tamamı veya 
şayi bir cüzü değil de belli bir mal
vasiyet edilen kimse 538. maddede sözü

edilen belgenin verilmesini isteyemez. 
Olayda vasiyetnamede kullanılan sözlerden 
terekenin tamamı için mirasçı nasbinin 
sözkonusu olduğu anlaşılmaktadır" (Yarg. 
HGK.nun 16.1.1985 gün ve II. 1983/2-37 5 
K.1985/12 sayılı kararı, YKD.İ985, s. 
965-966).

4- Miras sebebiyle istihkak davasının 
adi istihkak davasından farkı. "Her ne 
kadar MK.nun 5 34. maddesi uyarınca 
Hâzineye geçen miras hakkında, sonradan 
meydana çıkan mirasçıların miras sebebiyle 

açabilecekleri hükme 
hüküm mirasçının

istihkak davası
bağlanmışsa da bu 
mirastan doğan hakkına hâzinece itiraz» 
edilmesi halinde uygulanabilir. Hâzinece 
mirasçılık konusunda bir itiraz yapılmadığı 
takdirde, mirasçı anılan maddede yazılı 
hükme dayanmayarak mirasçılıkla oluşan 

gereğince adi istihkak 
açabilir. Mülkiyet hakkına 

dayanan adi istihkak davasının her zaman 
açılabileceği ve herhangi bir zamanaşımına 
tabi olmadığı devamlılık kazanan yargısal

Dava mülkiyet

mülkiyet hakkı 
davası da

b) Mansup mirasçının miras bırakanın 
külli halefi olması. "Düzenleme şeklinde 
noterden re'sen tanzim olunan vasiyetname 
ise, münderecatı ve özü itibarıyla mirasçı 
nasbini m ut azaminindir. Zira vasiyet çi
tüm mallarını alacaklarını belli koşullarla 
Konya Belediyesine bırakmaktadır. Senet 
belli malların vasiyeti biçiminde değildir. 
Mirasçı nasbi onu nasbedeııin külli halefi 
olur. Mirasçı nasbi ivazlı veya ivazsız 
olabilir. Geçerliliği ölüme bağlı tasarrufla 
yapılmasına bağlıdır. Terekenin tamamı 
veya belli bir orandaki payı için mirasçı 
nasbolunabilir. 
doğal sonucu 
mansup mirasçı tereke üzerinde aynî hak 
sahibi olur, başka deyimle kanuni mirasçı 
gibidir. Külli halefij’et terekenin borçların
dan da sorumluluğu gerektirir. Vasiyetçinirı 
açıklanan şekilde mirasçı nasbına bir 
itiraz ve karşı, çıkma olmamıştır. Olayda 
muayyen mal vasiyeti sözkonusu olmadığına 
göre

uygulamalar gereğidir, 
hakkına dayanılarak açılan adi istihkak 

olup, davalı Hâzinece davacının 
mirasçılık sıfatına itirazda bulunulmamıştı. 
O halde, davanın miras sebebiyle istihkak

MK.nun

davası

davası niteliğinde olduğundan ve 
579. maddesinde öngörülen zamanaşımının 
geçtiğinden bahisle reddedilmesi doğru
değildir" (Yarg.l.HD.nin 31.5.1984 güıı ve 
6737/6600 sayılı kararı, YKD.İ985,
s. 1158—1159).

5- Bir mirasçının mirasın taksiminden 
önce terekeye dahil belli bir taşınmaz 
inaldaki miras hakkının diğer bir mirasçıya 

ilişkin sözleşmenin geçerli 
"... taksime kadar genel kural 

uyarınca mirasçıların tek başına terekeye 
dahil belli bir taşınmaz malda tasarruf 
edememelerini dikkate alan yasa koyucu, 
mali sıkıntıda bulunanları, başka bir 
anlatımla gene mirasçıların yararlarını 
düşünerek 612.maddeki düzenlemeyi getirmiş
tir. Bu suıetle taksimin gerçekleşmesine

MK.nun 539/2. maddesinin 
olarak da ölümle birlikte

temlikine
olması.

Nuri'nin ölümü gününden itibaren 
hüküm ifade etmek üzere yegane mirasçının
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kadar her bir mirasçı, terekedeki miras 
payını devredebilecek, dolayısıyla tüm 
mirasçıların yararlarıyla çelişen zamansız 
bir taksimin sakıncaları önlenmiş ve aynı 
zamanda sıkıntıda bulunan mirasçıların 
da menfaatleri gözetilmiş olacaktır. 
İçtihadı birleştirmenin konusu açısından 
sorun, terekedeki miras payını devredebilen 
mirasçının terekeye dahil belli bir taşınmaz 
maldaki miras payını diğer bir mirasçıya 
devredebilip edemeyeceği hususunu oluştur
maktadır. Çoğun içinde azın da bulunduğu 
öğreti ve uygulamada benimsenen bir 
esastır. Mirasçılardan birinin diğer birine 
tüm miras payını devretmesi geçerli 
bulunduğuna göre, belli bir taşınmaz 
maldaki miras payını da devredebilmesi 
az önce değinilen kuralın doğal sonucudur. 
Bu çözüm biçimi mirasçıların yararına 
olduğu gibi, yasa koyucunun 6l2.nci 
maddeyi düzenlemekle güttüğü yukarıda
açıklanan amacına da tamamen uygundur.
O amacın etkili bir biçimde gerçekleşmesi 
be suretle sağlanmış olur. Bu konuda 
yapılmış olan bir sözleşme geçerli olup 
yapılan temlikin tapuda işlem görmesini 
sağlar ...
Sonuç: Medeni Kanununun 612. maddesi 
uyarınca mirasın taksiminden önce tereke
ye dahil belli bir taşınmaz maldaki miras 
Hakkının diğer bir mirasçıya temlikine
ilişkin sözleşmenin geçerli bulunması için 
terekedeki tüm miras haklarını kapsaması
gerekmediğine, bu nitelikteki bir sözleşme
nin geçerli bulunduğuna ve böyle birsözleş- 
nin iştirak hali bozulmadan tapuda 
işlem yapılmasını sağlayacağına, ... salt 

• çoğunlukla karar verilmiştir" (Yarg.lçt. 
Bir. Büyük GK.nun 24,5.1985 gün ve E. 
1984/2 K.1985/5 sayılı kararı, R.G. 
18817). Hakkında karara katılmayan 
Yargıtay üyelerinin geniş ve kapsamlı 
karşı oy yazdıkları bu İçt.Bir.K. üzerinde 
durmayacak ve karşı oy yazılarına atıfta 
bulunmakla yetineceğiz (bkz.YKD.1985, 
S.1İ23-1I36).

Miras payının bir üçüncü kişiye 
temliki konusunda bkz.Yarg.7.MD.nin 
14.3.1985 gün ve E.I984/İ902 K.1985/2980 
sayılı kararı, YKD.İ985, s.1178 -1180).

rin işbu davaya konu olanlarının ve hattın 
bir bölümünün davacı tarafa ait tapulu 
taşınmazlara tecavüzlü bulunduğu saptan
mıştır. -Bunun yanışı ra davacı taraf ile 
davalı Ayten arasında usulünce düzenlenmiş 
mecra irtifakı sözleşmesi bulunmadığı da 
anlaşılmıştır, 
davacı tarafın MK.nun 618. maddesinden 
kaynaklanan açtığı işbu davanın kabulü 
gerekir" (Yarg.1.1 ID.nin 8.2.1985 gün ve 
E. 1985/1205 K.1985/1408 s.lı k.ı,YKD.1985 
s. 1441). Başka kararlar olarak ayrıca 
bkz. Yarg. l.l ID.nin 11.10.1984 gün ve 
E. 1984/10008 K.1984/10707 s.lı k.ı, YKD. 
1985, S.K292.

2- Taşınmaz Mal Mülkiyetinin:

a) Kamulaştırma yoluyla kazanılması. 
"MK.nun 633.maddesi ndeki "tescilden 
önce mülkiyetin idareye geçmesi" kuralını 
Anayasa'nın mülkiyet ve kamulaştırmaya 
egemen bulunan ilkelerinin ışığı altında 
yorumlanması gerekir; bunun sonucu olarak 
MK.nun 63 3. maddesi uyarınca mülkiyet 
her ne kadar idareye tescilden önce 
geçerse de bu geçiş ancak kamulaştırma 
karşılığının ödenmesi veya malikin emrine 
depo edilmesi tarihinde gerçekleşir) 
(Yarg.HGK.nun 31.10.1984 gün ve 13-1057/888 
sayılı kararı, YKD.İ985, s.1277-1280).

b) Olağanüstü zamanaşımı yoluyla 
kazanılmasında:

aa) Taşınmazın tapusuz olması. "Kural 
olarak tapulu bir yerin Medeni Kanunun 
639. maddesi hükmüne göre, yeniden 
tescilinin istenmesi mümkün değildir. 
Ancak olayımızda, o birlikte tapulama 
faaliyetinin son bulduğu ve bu taşınmazın 
tapulamasının yapılmadığı ortaya çıkmış 
ve bu durumda o yere ait tapu kayıtları 
tapu kaydı olma niteliğini ve değerini 
yitirmişlerdir. Bu tapu kayıtları ancak 
tapulamadan sonra birer belge sayılırlar. 
Yoksa o bölgedeki tüm kayıtlar revizyon 
görmüş olduğundan tapulamaya rağmen 
tapu kaydı olarak varlıklarını koruyamazlar. 
O itibarla önceden tapulu olmasına rağmen 
böyle bir yerin zilyed adına tesciline 
karar verilmesi mümkündür" (Yarg.8.HD.nin 
21.5.1985, gün ve 5521/5659 s.lı kararı, 
YKD.1985, s.1320). Aynı anlamda bkz. ve 
karş. Yarg.8.HD.nin 22.4.1985 gün ve 
4658/4433 s.lı k.ı, YKD.İ985, 1319-

bb) Taşınmaz zilyedinin hukukî 
durumu. "MK.nun 639/2. maddesindeki 
fevkalade zamanaşımı hükümlerinin uygulan
ması için zilyedliğin harici satış gibi bir 
hukuksal nedene dayanması zorunlu değildir" 
(Yarg.1.1 İD.nin T.I9.6.İ984, 6597/7413 s.lı 
kararı, YKD.İ985, s.966).

3- Kat mülkiyetinde ortak yerlerde

U)- Hal böyle olunca

nu.

V. Eşya Hukuku

1- Mülkiyet hakkının dava yoluyla 
özellikle müdahalenin men*i 

davası "Toplanan deliller ve uzman 
bilirkişi aracılığı ile yapılan çap uygulama
sı sonucu davalı Ayten*e ait

korunması

Çiftliği
adıyla bilinen çiftliğe, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına onaylatılan projeye 
dayanılarak elektrik direkleri dikilip, 
enerji nakil hattı çekildiği, diğer davalı 
Kurumun da hatta cereyan verdiği, direkle-
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değişiklik yapılması.
taşınmazın ortak tesislerinden olduğu, 
634 sayılı Yâsanın 4. maddesinde yazılıdır. 
Yine aynı Yasanın 19. maddesine göre 
tüm kat maliklerinin rızası olmadıkça 
ortak yerlerde hiçbir değişiklik yapılamaz. 
Projesinde kaloriferli olduğu gösterilen 
bu apartmanda kaloriferin yanmasını 
önlemek, projesine aykırı bir kullanım 
sayılır" (Yarg.S.MD.nin 10.6.1985 gün ve 
7191/7080 s.lı k.ı, YKD.İ985, s. 1464).

"Kaloriferlerin olan ve Tapulama Yasasının 32. maddesinin 
(c) ve (b) bendlerine dayanan işlemler 
tapudaki temlikler gibi şekle bağlı 
olmadığından işlemin gerçekte satış 
olmayıp gizli bağış olduğunun kanıtlanması 
muvazaalı bulunan satış akdini geçersiz 
kılarsa da gizli akit 
geçersizliği sonucunu 
BK*nun 18. maddesi uyarınca akit yapanla
rın gerçek ve ortak amaçları olan bağış 
akdinin varlığını içerir" (Yarg.l.MD.nin 
22.11.1984 gün ve 11652/12356 sayılı 
kararı, YKD.1985, s. 1436).

olan bağışın 
doğurmaz. Aksine,

VI. Borçlar Hukuku-Genel Hükümler
i- Geçerli olarak yapılması bir 

şekle uyulmasına tabi olan bir sözleşmenin 
değiştirilmesinin de şekle tabi olması. 
"BK.nun 12. maddesince yazılı olması 
lazım olan bir akdin tadili dahi yazılı 
olmak lazımdır. Şu kadar ki bu akdi 
nakz ve tadil etmeyen mütemmim ve 
fer'i şartlar bu hükümden müstesna 
tutulmuştur. Buna mukabil borcun muhteva- 

genişleten veya kanunî şekle bağlı 
sözleşmede mevcut

"hukuka3- Hukukî muamelelerde 
aykırılık"ın hükümsüzlük sebebi olmasu 
"6570 sayılı Yasanın 15. maddesinin 
üçüncü bendinde yeniden inşa veya esaslı 
şekilde tadil edilen taşınmazların, yeni

kiralanmasındakiracıya 
hakkı tanınmış, buna 

Yasanın 16.

haliyle eski 
kiracıya tercih 
aykırı davranış ise aynı 
maddesinde cezaî müeyyideye bağlanmıştır. 
Aynı madde ile hava parası almak da 
yasaklanmıştır. - BK.nun 
maddelerinde, tanımı yapılmayan hukuka 
aykırılığın müeyyidesi öngörülmüş, tarifi 

doktrin ve uygulamaya bırakılmıştır. 
- Bir sözleşmenin ihtiva ettiği hak ve 
borçlar, hukuk düzeninin emredici bir

takdirde hukuka»

sini
olarak yapılmış 
herhangi bir kaydı kaldıran ya da değiştiren, 
akitten doğan borçları ağırlaştıran anlaşma
lar için şekil zorunluluğu kesindir " 
(Yarg.15.MD.nin 19.3.1985 gün ve E.1985/ 
243 K. 1985/916 sayılı kararı, YKD.1985, 
s. 1352-1354).

19 ve 20.

ise

normu ile çatıştığı 
aykırı olur. Euıir edici normlar, herkese 
hitap eden, herkese ödevler yükleyen 
genel ve objektif davranış kurallarıdır. 
Bir sözleşmenin kendisi veya muhtevası,
emir veya yasak koyan bir normla çatıştı
ğı ona aykırı olduğu zaman, hukuka
aykırı sayılır. Hukuka aykırı davranışta 
ayrıca tarafların, ihlâl bilinci aranmaz
(...)• Enıiredici hukuk normu 6570 sayılı 

16. maddesi olup, bu madde ile 
istemek hukuka

2- Muvazaalı muamelelerde:
a) Muvazaanın varlığı için görünen 

muameledeki irade açıklaması ile gizli 
muameledeki irade açıklanmasının çelişkili 
olması zorunluluğu- "BK.nun 18. maddesin
den kaynaklanan ve uygulamada muris 

olarak adlandırılan... davalar,muvazaası
miras bırakanın mirastan mal kaçırmak 

ile gerçekte bağışlandığı ancak 
görünürde satış veya koşullu bağış yolu 
ile temlik ettiği taşınmaz mallar için 
söz konusudur. Değişik deyiş ile, murisin 
amacı ile açıkladığı 
hallerde gündeme gelen bir dava türüdür. 
-Ne var ki önceki davada temlik tapu 
sicilinde de bağış olarak gerçekleştirildiği
ne göre yukarıda açıklanan biçimde bir 
çelişki söz konusu olmadığından bu durum
da muvazaaya dayalı dava dinlenemez" 
(Yarg.l.HD.nin 21.5.1985 gün ve E.1985/. 
4315 K.1985/6463 sayılı kararı, YKD.1985, 
s. 1442).

amacı Yasanın
yasaklanan hava parasını 
aykırılık oluşturur. Hukuka aykırı bir 
edimin yerine getirilmesi veya bu nedenle 
davalıdan tazminat istemesi mümkün 
değildir" (Yarg.4.HD.nin 3.6.1985 gün ve 
E-1985/2315 K.1985/5606 sayılı kararı, 
YKD.1985, s. 1458—1460).

iradesinin çeliştiği

hakdüşümü
süresi- "... dava tarihi ile temlik tarihi 
arasında bir yıldan fazla süre geçmiş 
olmakla BK.nun 2!.maddesinde öngörülen 
hak düşürücü süre gabin iddiasının dinlenil
mesine engel teşkil etmektedir. halde 
davanın reddine karar verilmesi ...doğrudur 
(Yarg.JlD.nin 26.11.1984 gün ve E.1984/122 
67 K.1984/12497 sayılı kararı, YKD.1985, 
s. 1161—1162).

4- Gabin iddiasında

b) Muvazaanın hükümsüzlük sebebi 
. olması. "1.4.1974 gün, 1/2 sayılı içtihadı 

Birleştirme Kararı gereğince miras bıraka
nın asıl amacı bağış olduğu halde, mirastan 
mal kaçırmak için tapuda satış göstermek 
suretiyle yaptığı temliklerde görünürdeki 
satış akdi muvazaa nedeniyle, gizlenen 
bağış akdi ise şekil noksanlığı yönünden 
geçersizdir. Ne var ki olayda sözkonusu

5- Dolaylı temsilcinin aldıklarım
taşınmazkonusunun 

"Davacılar, davalı ile 
ortaklıkla arazi

verme borcunun 
• olması ve ispatı, 

aralarında kurdukları
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alım ve satımı hususunda anlaştıklarını, 
buna uygun olarak faaliyet gösterdiklerini, 
dava konusu iki ayrı parselin tapusunun 
davalı üzerinde kaldığını 
bunların ortaklar adına tesciline 
verilmesini istemişlerdir. Davanın açılış 
biçimine göre inanç sözleşmesinin varlığına 
ve bu hukukî sebebe dayanılmıştır. İnanç 
sözleşmeleri, 5.2.1947 gün ve 20/6 sayılı 
içtihadı Birleştirme Kararında da belirtil
diği gibi
kullanılmasında inanç gösterenin tesbit 
ettiği amaca uydurmak borcunu yükler 
ve âkitler arasında bir vekâletin hukuki 
sonuçlarını meydana getirir. Olayımıza 
göre ise inanç gösterilenin bir taşınmazı 
inanç gösteren hesabına ve kendi adına 
sattn alınması halinde mülkiyetin inanç 
gösterene geçirilmesi söz konusudur. 
Kural olarak inanç sözleşmesinin geçerliliği 
biçim koşuluna bağlı değildir. Ancak, 
miktar veya değer bakımından tanıkla 
ispat yasağına giren durumlarda yazılı 
delil aranabilir. HUMK.nun 288. maddesi 
gereğince davalının muvafakati dışında 
tanık dinlenemez. Ancak, aynı Kanunun 
292. maddesi gereğince yazılı beyyine 
başlangıcı bulunması halinde tanık dinletme 
isteğinin de yerine getirilmesi gerekir" 
(Yarg.l4.HD.nin 27.5.1985 gün ve E.İ984/ 
7616 K.1985/3815 sayılı kararı, YKD.İ985, 
s.l 509—1510).

Kanaatimizce Yargıtay'ın bu kararında 
çözüme bağladığı olayda-kararda kullanılan, 
terimlere bakılmaksızın- bir dolaylı 
temsil ilişkisi sözkonusudur ve bu .dolaylı 
temsil ilişkisinde temel ilişki, davacılar 
ile davalı arasındaki âdi ortaklık sözleşme
sidir; Yargıtay, bu ilişkiyi inanç sözleş
mesi olarak nitelendirmiştir. Ancak bu 
nitelendirme farkı, çözüme etkili değildir. 
Karardan anlaşıldığına göre olayda davalı 
(inanç gösterilen), kendi adına olduğu 
halde davacılar hesabına taşınmaz mülkiyeti 
kazanmıştır; o halde onun, konusu taşınmaz 
mülkiyeti geçirimi olan dolaylı temsil 
olunanlara karşı aldıklarını verme borcu 
vardır. Kararda 5.2.1947 tarihli ve 20/6 
sayılı Yarg.lçt.bir.K.na atıfta bulunulması
na rağmen bu içt.bir.k.nda olduğu gibi 
taşınmazın mülkiyetinin doğrudan dolaylı . 
temsil olunanlarca kazanıldığı kabul 
edilmemiş ve doğru olarak mülkiyetin 
dolaylı temsilci tarafından kazanıldığını 
belirtir bir ifade kullanılmıştır. Yine 
kararda haklı olarak dolaylı temsilcinin 
dolaylı temsil olunan hesabına taşınmaz 
mülkiyeti kazanma durumunda olması 
gibi hallerde bile gerek dolaylı temsilde 
temel ilişkiyi teşkil eden muamelenin 
(olayda âdi şirket sözleşmesinin) gerekse 
konusu taşınmaz olan geri verme borcunun 
geçerli olarak doğması için herhangi bir

geçerlilik şekline uyulması gereği yoktur. 
(6). Ancak Yargıtay'ın bu kararında bu 
şekilde belirlediğimiz dolaylı temsil nitelen
dirmesi yapılmalıydı.ileri sürerek 

karar 6- Hukukî muamelelerde başkası 
adına olduğu halde kendi hesabına hareket 
etme ve hükmü. "Davalı Tahsin arsa 
sahibi olarak, diğer davalı Mustafa ile 
arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi 

ve bu suretle sözk onusu binayapmış
Mustafa tarafından inşa edilmiştir. Davacı
nın satın aldığı dairedeki ayıplı işlerden 
sorumluluğun kime düştüğünü belirlerken, 
gerçekte davacı ile daire satış sözleşmesi
nin kimin tarafından yapılmış olduğunun 
tesbiti gerekir. Davacı delil tesbiti dilekçe
sinde daireyi davalı müteahhit Mustafa'dan 
satın aldığını açıkça ifade etmiştir. 
Davalılar arasındaki inşaat mukavelesinin 
2.sayfasında, müteahhidin kendisine isabet 
eden dairelerin 3.şahıslara devrini sağlamak 
için arsa sahibinden vekâlet alabileceği 
öngörülmüştür. O halde davacının tapuda 
devir işlemini arsa sahibinin vekili olarak 
müteahhitle yapması satıcının arsa sahibi 
davalı Tahsin olduğunu göstermez. Bu 
delillerin birlikte değerlendirilmesinden 
taşınmaz satım sözleşmesinin davacı ile 
davalılardan müteahhit Mustafa arasında

inanç gösterilene bir hakkın

kurulduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, 
davacı ile davalılardan Tahsin arasında 
akdi bir ilişkinin varlığından söz edilemez" 
(Yarg.l3.MD.nin 8.12.1983 gün ve E. 1983/ 
7569 K.1983/8773 sayılı kararı, YKD,.İ935, 
s. 13 38—13 39).

Yargıtay, bu kararında, hukukî 
muamelelerde başkası adına olduğu halde 
kendi hesabına hareket etmeyi (başka ya 
da yanlış ad altında hukukî muamele 
yapmayı) bağımsız bir hukukî muamele 
yapma şekli olarak değerlendirmesini 
daha önceki kararlarında olduğu gibi 
sürdürmektedir. Yargıtay'ın bu tutumunun 
isabetli olduğu yolundaki düşüncemizi 
doktora tezimizde ayrıntılı olarak açıkla
mıştık. Oradaki bilgilere atıfta bulunmakla 
yetineceğiz (7). Nitekim bu düşüncemiz, 
doktrinde bazı yazarlarca kabul görmüştür
(8).

7- Haksız fiil sorumluluğunda:

a) Kurucu unsur olarak kusur ve 
anlamı. "Haksız eylemin kurucu unsuru 
olan kusurun, yasada tanımı yapılmamıştır. 
Genel olarak kusur, hukuk düzeni tarafından 
bir davranış tarzının kınanmasıdır. Kusur 
için eylemin sonucu, yani zarar ile eylemi 
yapan arasında ruhsal bir bağ gereklidir. 
Ruhsal bağ amaçlama (kasd) veya savsakla
ma (taksir-ihmal) biçiminde olur. Nitekim 
BK.nun 41. maddesinde eylemin hukuka 
aykırı olması ve sorumluluğu gerektirmesi
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için "kasden veya ihmal" ile işlenmesini 
öngörmüştür.-Amaçlama (kasd), 
aykırı eylemin sonuçlan ile birlikte bilerek 
ve istenerek işlenmesidir. Bir başka 
anlatımla kasd, hukuka aykırı bir sonucun 
doğmasını düşünme ve istemedir.- Savsakla
ma (ilımal-taksi r) davranışın hukuka 
aykırı sonucunu önceden gören veya görmesi 
gereken kimsenin önleme olanağı bulunan 
ve istemediği sonucun meydana gelmesine 
engel olmak için kendisinden beklenen 
irade uğraşısında bulunmamasıdır. Başka 
bir anlatımla, 'savsaklama, eylemi işleyenin 
hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte 
bu sonucu önlemek için durumun ve koşulla
rın gerektirdiği dikkat ve özeni göstermemiş 
olmasıdır" (Yarg.4.HD.nin 1.4.1985 gün ve 
1308/3036 sayılı kararı, YKD.İ985, s.1166).

Kişinin daha iyi tedavi kurumlarına gitmesi 
yalnız kendisi için değil sorumlunun da ya
rarınadır; çünkü ilgisiz ve özensiz yerlerde 
yapılacak bir tedavinin 
artırabileceği ihtimali 
Bu nedenlerle mahkemenin, tedavi giderleri
ni resmi kurumlardaki tarifeleri esas «alarak 
değerlendiren bilirkişi raporunu benimseye
rek hüküm kurması usul ve yasaya aykırı
dır'? (Yarg.4.I lD.nin
604/2504 sayılı kararı, YKD. 1985, s.1300).

hukuka

zararı daha da 
unutulmamalıdır.-

30.3.1985 gün ve

d) Adam çalıştıran-istihdam edilen 
ilişkisi. "Haksız fiil sorumlusu (BK.4İ) 
Kerim, kendisine ait olmayan, ancak 
babasına ait bir işin görülmesi (bahçeyi 
korumak, vb.) sırasında bu zararlı sonucun 
meydana gelmesine neden olmuştur. O 
halde, davalı Ükkeş'in adam çalıştıran 
kişi olarak sorumluluğu sözkonusudur; 
bilindiği gibi BK.nun 55.maddesinde düzen
lenen adam çalıştıranın sorumluluğu 
kusura (kendisinin veya çalıştırdığı adalnın) 
dayanmamaktadır. Davalı Keriın’in, babası- 

yanında ücretle çalışıp çalışmaması ve 
aralarındaki irs bağı, adam çalıştırma 

etkili değildir, olayda davalı 
verilen işle,

b) Tazminatın kapsamının belirlenmesi. 
"... tazminat kapsamının belirlenmesi 
hâkime ait bir görevdir; hâkim bu görevini 
yerine getirirken BK.nun 42-43 ve 44.madde- 
Ierde belirlenen kuralları somut olay 
içinde değerlendirmek zorundadır.-Olayda. 
gerçekleşme biçimi gözetildiğinde; davacı
ların hayvanlarının vereceği zararlara 
karşı, daha iyi yaşam için umutla ve zor 
şartlar
getirilen bahçenin korunması için alınan 
zehir atma önlemini ekonomik ve sosyal 
olgu olarak 
halde davalının (mal 
deyişiyle açıkladığı bu davranış, kuşkusuz 
sorumluluğu kaldırmaz ise de, indirim 
nedeni olarak gözetilmesi (BK.m.43) 
hakkaniyete . uygun düşer.- Davacıların 
hayvanlarının başkalarının mal ve 
zarar vermeyecek şekilde idare edilmesi 
gerekir. Başkasının mülküne girme izne 
ve belirli koşullara bağlıdır. Olayımızda 
davacılar, hayvanlarını davalıların taşınmazı
na sokmakla, en azından zararın meydana 
gelmesine yardımcı olmuşlardır. Bu davranış,
H1I____ 44.maddesinde bir indirim, sebebi
olarak kabul edilen müterafik kusur niteliğin—

sorumluluğun 
nedenin

nın

ilişkisine 
Kerim'e
çıkması arasında işlev bakırmııdan-amaç 
bakımından sıkı ilişki gerçekleşmiştir. Bu

sorumluluğu 
kaynaklanır 

(Yarg.4.HD.nin 13.3.1985 gün ve 9973/2112 
sayılı kararı, YKD.1985, s.976).

zararın ortaya
yetişti rilen - m ey da naaltında,

davalı Ökkeş’in 
5 5. maddesinden

nedenle
BK.nundeğerlendirmek gerekir. O

canın yongasıdır)

e) Hayvanın sebep olduğu zarardan 
sorumluluk. "Sorumluluk hukuku kurallarına 
göre; hayvan kendi bağımsız hareketiyle 
içgüdüsüne uygun olarak yaptığı hareket 
sonucu zarara sebebiyet verirse, zararı 
giderme yükümlüsü hayvan tutucusudur. 
Ancak, hayvan dış bir kuvvetin etkisi 
altında zarara neden olmuş ise, bu dış 
etken hayvanın içgüdüsüne uyarak bir 
hareket yapması sonucunu doğurmadıkça, 
hayvan tutucusu bu zarardan BK.nun 
56. maddesi gereğince sorumlu tutulamaz. 
Burada hayvanı içgüdüsel davranışlarından 

etki altında tutup yönlendiren 
41. maddesi uyarınca haksız

canına

BK.nun

olarak,Kuraldedir.-
kaynağı olan bir davranış veya 
sonucu olarak, olayda bir yararın gerçekleş
mesi halinde, bunun zararla denkleştirilme- 

• si zorunludur. Dosya içerisindeki bilgilerden 
ölen hayvanların bazılarının derilerinden 
yararlanıldığı anlaşılmaktadır. Zararın 
belirlenmesi hâkime ait bir görev olduğuna 
göre, mahkemenin bu yolda araştırma 
yapmaması da usul ve yasaya ayandır 
(Yarg.4.HD.nin 13.3.1985 gün ve 9973/2112 
sayılı kararı, YKD.1985, s.976).

• mm

ayıran ve 
kişi BK.nun 
eylem faili olarak sorumlu olur" (Yarg. 
4.HD.nin 1.4.1985 gün ve 1308/3036 sayılı 
kararı, YKD.1985, s.1166).

f) Karayolları Trafik K.na göre 
sorumluluk konusunda bkz.Yarg.4.HD.nin 
11.3.1985 gün ve 1826/1996 sayılı kararı 
(YKD.1985, s.974); Yarg.13.HD.nin 3.4.1984 
gün ve 2049/2519 sayılı kararı (YKD.1985, 
s.1340); Yarg.4.HD.nin 30.4.1985 gün ve 
2109/4305 sayılı kararı (YKD.1985, s.1168).

8- Sebepsiz zenginleşme konusunda 
% bkz.Yarg.HGK.nun 5.İ2.İ984 gün ve E.I982/

c) Cismani zarar durumunda tedavi
giderlerinin kapsamı. "... erJ
zarar.mn, objektif değil sübjektif olarak 
değerlendirilmesi kaçınılmazdır V-/-
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13-387 K-. 1984/997 sayılı karan (YKD.1985, 
s.1141); Yarg.4.HD.nin 16.4.1985 gün ve 
E. 1985/2100 "K. 1985/3763 sayılı 
(YKD.1985, s.1303).

9- Alacaklı temerrüdünün gerçekleş
mesi ve hükmü. "BK.nun 90. madde 
hükmüne göre karşılıklı yükümlülükleri 
içeren sözleşmelerde borçlunun borcunu 
ifa edebilmesi için eğer alacaklı kendi 
tarafından öncelikle yapılması gereken 
işlemleri icradan kaçınırsa, mütemerrit 
sayılacağı kabul edilmiştir. (...) Alacaklı 
temerrüt halinde olduğu sürece akdin 
icra edilmediği defini ileri süremez" 
(Yarg. 15.HD.nin 7.6.1984 gün ve 1616/2006 
sayılı kararı, YKD.1985, s. 1030).

10- ifa yerinin belirlenmesi. "BK.nun 
maddesinin 3 numaralı bendinde

açıklandığı gibi anılan maddenin 1 ve 2 
numaralı bentleri dışında kalan borçların 
borçlunun bulunduğu yerde ifa zorunluluğu 
vardır. Hal böyle olunca çocuğun nezdinde 
bulunduğu ana veya babadan alınıp diğer 
tarafa teslim işleminin çocuğun ve borçlu 
kişinin bulunduğu • yerde gerçekleşmesi 
gerekir. O halde çocuğun diğer tarafla 
olan ilişkisini sağlamak için icra dairesine 
getirilmesi veya alacaklı olan ve talepte 
bulunan tarafın ikametgâhında teslim 
edilmesi düşünülemez. Zira bu tarz düşün
ce tarzı çocuğun yararına ve lıerşeyden 
evvel korunması gereken sıhhî durumuna 
da uygun düşmeyecektir. O halde istek 
sahibi ana veya baba çocuğun bulunduğu 
yere gitmek ve oradan çocuğu teslim 
almak ve yine aynı şekilde ve yerde 
teslim etmek için yaptığı giderleri de 
üstlenmek zorundadır ve diğer taraftan 
isteyemez. Meğer ki, teslim işlemine 
diğer tarafın yani çocuğun elinde bulunduğu 
ana veya babanın mani olduğu iddia ve 
ispat edilmiş olsun" (Yarg. 12.MD.nin 
19.3.1984 gün ve 638/3162 sayılı kararı, 
YKD.1985, s. 1495).

olarak satım sözleşmesine konu olabilmesi. 
"Dosya arasında bulunan 26.11.1975
tarihli satış senedi ile dava konusu taşın
mazların üzerindeki kavak ağaçları ile
birlikte 230.000.-TL. bedel ile davacı 
kayıt maliki tarafından davalıya haricen 
satışında yanlar arasında uyuşmazlık
bulunmamaktadır. Satış sırasında nizalı 
taşınmazlar üzerinde dikili bulunan kavak 
ağaçlarının 245 adet olduğu keşfen saptan
mıştır. Kavak ve söğüt cinsi ağaçlar 
belirli yaşta kesilip kaldırılacak cinsten 
olup menkul hükmünde bulunmakla arzın 
mütemmim cüzü sayılmazlar. Tapulu 
taşınmazın harici satışı geçersiz ise de 
menkulün bu şekilde satışına engel yoktur. 
Davalı hangi çağda satın almış olursa 
olsun davacı tarafından dikildiği anlaşılan 
245 kavak ağacına dava tarihine kadar 8 
yıl süre ile bakmış, yetiştirmiş ve hiç 
kuşkusuz değer kazanmalarına neden 
olmuştur. Bu aşamada davacının kavak 
ağaçları yönünden de harici satışın geçersiz 
olduğunu ileri sürmesi objektif iyi niyet 
kuralları ile bağdaşmaz. Mal böyle olunca 
245 adet olduğu anlaşılan eski kavak
ağaçlarının harici satış tarihinde mülkiyeti
nin davalıya geçtiği düşünülerek ağaçlar 
kesim tarihine gelmiş ise davalı tarafından 
kesilip götürülmesine karar verilmesi, bu 
çağa gelmemişler ise dava tarihine kadar’ 
bu ağaçlar yönünden davalının yapmak 
zorunda kaldığı tüm’ masraf ve emeği 
hesaplanarak harici satış bedeli dışında 
bu miktar üzerinden de yararına hapis 
hakkı tanınması gerekeceğinin düşünülme
mesi doğru değildir" (Yarg. l.HD.nin 
25.12.1984 gün vel3987/14088 sayılı 
kararı, YKD.1985, s.1439).

2- Çeşit satımında hasarın alıcıya 
intikal edeceği anın tespiti. "BK.nun 
183. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, 
aynı m alkildeki misli eşyanın satımında, 
hasarın alıcıya geçebilmesi için, satın 
alınanın ayırt edilmiş olması gerekmektedir. 
Ayırdetme kavramı değişik biçimlerde 
yorumlanmakta ise de, öğretide daha 
çok ayırdetmenin satıcı tarafından yapılma
sı ve fakat alıcıya ihbar edilmesi şekli 
daha doğru bulunarak tercih edilmektedir 
(...). Bu şekil tarafların ve özellikle 
alıcının menfaatine daha uygun düşmektedir.
- Somut olayda satılanın ayırdedilerek 
davacı alıcıya ihbar edildiği iddia ve 
ispat edilemediğine göre nefi ve hasarın 
henüz alıcıya geçtiğinden sözedilemez. 
Bu nedenle satılan eşyaların yanmasından 
doğan zarardan davalı satıcı sorumludur" 
(Yarg. 13.HD.nin 15.2.1985 gün ve 1984/7828 
K. 1985/1010 sayılı kararı, YKD.1985, s. 
1508).

kararı

73.

11- Kusursuz ve sonraki imkânsızlık 
sonucu borcun sona ermesinin hükmü. 
"... BK.nun 117/1. maddesinde öngörüldüğü 
üzere borçluya (kiralayanlara) yükleneme* 
yen yoğun kar yağışı sonucu yapının 
yıkılması yüzünden borcun ödenmesinin ■ 
kiralananın kullanılmaya yarayışlı bir 
durumda bulundurulmasının olanaksız hale 
geldiği, bu suretle kira sözleşmesinin ve 
kiralayanlar-kiracı ilişkisinin sona erdiği 
kabul edilmelidir" (Yarg.13.HD.nin 23.3.1984 
gün ve 442/2255 sayılı kararı, YKD.1985, 
s. 1015).

VII. Borçlar Hukuku-özel Borç 
İlişkileri .

Menkul (sökülebilir) 
üzerinde bulunduğu taşınmazdan

bitkinin 
ayrı 3- Hasılat kirası sözleşmesinde:

-48-



a) Hasılat kirası niteliğinin tespiti. 
" Kiralanan şeyin cinsi,

d) Kira parasını ödememesi sebebiy
le kiracının temerrüde düşebilmesi için 
verilmesi gereken süre. "Hasılat kiraların
da ödenmeyen kiralar için, davalının 
temerrüde düşürülebilmesi için BK.nıın 
288.maddesi gereğince davalıya 60 günlük 
ödeme süresi verilmesi gerekir. Davalıya 
ulaştırılan ihtarda 30 günlük süre verilmiş
tir. İhtar bu bakımdan BK.nun 288.maddesin
deki koşullan kapsamadığından hukuki 
sonuç doğurmaz" (Bkz.yukarıda (a)* da 
anılan Yargıtay Kararı).

Çırçır Suyu 
müştemilatı olarak gösterilmiş ve ne için 
istimal edileceği hususu da Çırçır Suyu 

kır bahçesi ve ekim için şeklinde 
belirti m iştir. Kira akdinin 
sarahatine ve tarafların iddia ve savunmala
rına göre, kira sözleşmesinin bir hâsılat 
kirası niteliğinde olduğu kabul edilmek 
gerekir. Zira davacılar gelir 
Çırçır Suyu'nun ve tesislerinin muayyen 
bir payını ücret karşılığı davalıya terk 
etmektedirler" (Yarg.6.1 ID.ııin 13.11.1984 
gün ve 9241/11118 sayılı kararı, YKD. 1985, 
s. 1446).

belirtilen

geti ren

4- Adi kira sözleşmesinde kira 
süresinin tespiti. "... kira sözleşmesinde, 
kira başlangıcının 1.1.1982 tarihi bulunduğu 
ve kira müddetinin, yapılan masrafın 
bitimine kadar devam edeceği belirtilmiş 
ve kiralanan şeyin beyanı kısmında da 
oturmak üzere kiralanıp kaba inşaat 
meskene dönüştürülüp, yapılan masrafların 
bitimine kadar oturmak üzere teslim 
olunduğu ve yapılacak masrafların hususi 
şartlar kısmında yazıldığı belirtilmiştir. 
Özel şartlarda da, evin badana ve boyası,

yapılacağı, 
taban

b) Müşterek mülkiyet rejimine tabi 
bir taşınmazın hasılat kirası konusu olması. 
"Mtişter mülkiyette, iki paydaş olması 
halinde paydaşlardan birinin kendi payını 
diğer paydaşa kiralaması geçerli bir kira 
sözleşmesi meydana getirir. Ancak birçok 
paydaşlan birinin veya birkaçının, kendi 
pay ve paylarını gerek paydaş olan birine 
ve gerekse paydaş olmayan kişiye kiralama
sı, âkit olmayan paydaşlarla kiracı arasın
da bir kira akdi sözleşmesi meydana 
getirmez. Kiralananın kiralanması gibi 
önemli bir idari tasarrufta, pay ve paydaş 
çoğunluğunun sağlanması icap eder. Bu 
bakımdan, birkaç paydaşın kiralananı 
kiraya vermesi diğer paydaşları bağlamaz. 
Ancak pay ve paydaş çoğunluğunu sağlama
dan kiralananı kiraya veren paydaş, kiracı
sına karşı kiralayan durumundadır. Bu 
akillik sıfatına dayanarak ve akilin verdiği 
yetkileri kullanarak kendi
kiracıya karşı şartların gerçekleşmesi 

kiralananın boşaltılması davası 
açabilir. Belirtilen nedenle 
davalı aleyhine dava açmaları mümkündür. 
Ancak davalı kiralananda tapu ile paydaş 
bulunduğundan taşınmazdan çıkarılamaz. 
Açılan dava kira sözleşmesindeki 
yönelik olarak aktiıı fesih ve kiralanın bu 

tekabül eden kısmınım boşaltılmasını

su ve elektrik tesisatının 
camların takılacağı, 
çinilerinin
camlarının ikmal edilip kapıların çalıştırıla
cağı, tabanların marleyleneceği, merdiven 
korkuluklarının yapılacağı ve bu noksanlık-^ 
ların giderilme masraflarının kira bedeli 
olarak sayılacağı açıklanmıştır. Bu durumda 
yapılan masrafların her iki tarafın delilleri 
toplanarak tespit edilmesi ve kira sözleşme
sinde belli aylık kira 5000 liradan bu 
masrafların ödeneceği süreye kadar kira 
akdinin devam edeceğinin kabulü gerekir. 
Davanın bu suretle tespit edilecek akilin 

göre bir ay içinde açılması icap 
masrafın üstünü vererek

mutfağın
kapılarıntamamlanacağı,

olana ki di

halinde
davacıların, sonuna

eder. Davacının
kira süresini bir seneye veya daha aşağı 
bir süreye veya başka bir süreye indirmesi 
mümkün değildir. Mahkemenin akilin .

bulunduğu kabulü de yerinde 
bulunmamaktadır" (Yarg.6.HD.nin 6.5.1985 
gün ve 5120/6027 sayılı karan, YKD.İ985, 
s.1313).

paya
süresiz

paya
kapsar. Talebin bu sonuca müncer olacak 
şekilde incelenmesi gerekir" (bkz. yukarıda 
(a) da anılan Yargıtay karan). 5- Adi kirada kira parasının 

saptanması. "... mesken ve işyeri kiraların
da paranın alım gücündeki değişiklikler 
nedeniyle, kiracılar Jelıine ve kiraya 
verenler aleyhine oluşan bu farklı kira 
paralarının bir ölçüde dengelenmesi, zorunlu 
hale gelmiştir. Bu amaçla 3İ.İ2.İ980 
tarihinden önce kiraya verilen mesken ve 
işyerlerine ait 
yeni dönem kira parası 
göre hesaplanırken, yalnız önceki 
dönemi için Ticaret Bakanlığınca düzeııle- 

toptan eşya fiyat endeksindeki artışın

c) Kiracının alide aykırılık teşkil 
etmeyen kiralananı kullanma tarzı. "Ki.rala—. 
nam ıı ... ruhsat alınamaması sebebiyle 
çalıştırılamadığı sabit bulunmuş ve kirala
nandaki eksiklerin davalının normal kullan- . 

dışındaki kusurundan meydana geldiği 
3 alisine tcsjsleriıı

ma
ispat edilememiş vc 
tabii ömrünü tamamlaması ile işlemediği, 
yağmur-kar suyuna dayanamayarak çöktüğü 
sabit bulunmuştur. Davalının akte aykırı 
bir hareketi mevcut değildir" (bkz.yukarıda 
(a)'da anılan Yargıtay Kararı).

1985 yılında başlayan 
belli usullere, 

kira

nen
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şart gerçekleşmemiş ise, kefil sorumluluk
tan kurtulur. Bu yönün ispatı da, Usul

tutularak

tamamının yansıtılması zorunlu görülmüştür.'1 
(Yarg.3.HD.ııin 15.5.1985 gün ve 3155/3483 
sayılı kararı,"YKD.1985, s.972).

6- 6570 sayılı Gayrimenkul kiraları 
hakkında Kanun hükümlerine tabi kira 
sözleşmelerinde:

gözöntindehükümleri
süren tarafından yapılır" (Yarg.ll.MD.nin 
14.6.1985 gün ve 2643/3880 sayılı kararı, 
YKD.1985, s.1490).

ileri

a) Tevali eden (birbirini takip 
eden) tahliye taahhütlerinin geçersizliği. 
"Tevali eden taalıütlerden bahsedebilmek 
için en az iki veya daha fazla geçerli 
tahliye taahhüdünün alınması daha önceki 
taahhüt
bulunulmaması veya dava

Dipnotları:
(1) Bkz. Yavuz, 
ve Borçlar Hukukuna İlişkin 
Kararları Kroniği, 
s.551-626.

Cevdet, Medeni Hukuka 
Mahkeme 

İÜHFM. 1985, c.LI,
nedeniyle bir icra takibinde

açılmaması
sonraki taahhüde dayanarak takip yapılmış 
veya dava açılmış olması gerekir. Bu 
gibi durumlarda kiracısını daimi baskı 
altında tutan kiralayanı iyi ni yet li kabul 
etmek mümkün değildir. Bu bakımdan 
tevali eden taahhütlerin varlığı halinde 
açılan tahliye davalarının kabulü olanağı 
yoktur" (Yarg.ö.HD.nin 16.4.1985 gün ve 
4065/4961 sayılı kararı, YKD.1985, s.1470).

(2) Bu konuda özellikle bkz.Edis, Seyfullah
Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hüküm
leri, 2.bası, Ankara 1983, s.328 vd.;
Oğuzman, M.Kemal, Medeni Hukuk Dersle
ri, 4.bası, İstanbul 1982, s.162 vd
(3) Bu konuda bkz. Ozsunay, Ergun, 
Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, 
5.bası, İstanbul 1982, §.22, 1,2.

(4) Karş. Oğuzman, a.g.e., s. 189 dn.43.
(5) Tekinay, S. S., Türk Aile Hukuku,
5.bası, İstanbul 1984, §.78, 11., Üztan,
Fırat, Aile Hukuku, 2.bası, Ankara 1983, 
s.499 ve dn. 112'de anılan yazarlar.
(6) Bu konuda bkz. Yavuz, C.,
İsviçre ve
dolaylı temsil, doktora tezi, İstanbul 
1983, s.147 vd., s.167 vd.
(7) Bu konuda bkz. Yavuz, 
dn.35 ve s. 119 vd..

b) Taşınmazın sonradan kazanılması 
sebebiyle tahliye davası açılması konusun
da bkz. 8.3.1985 gün ve 1823/2790 sayılı 
kararı, YKD.1985, s. 1176, Yarg.HGK.nun 
28.12.1984 gün ve 1983/6-572 K.1984/1129 
sayılı kararı, YKD.1985, s.1284) Yarg.6.

gün ve 1984/13983
sayılı kararı, YKD.1985,

HD.nin 28.1.1985 
E.1985/350 
s.983. Ttirk-

Fransız Medeni Hukuklarında
c) iki haklı ihtar sebebiyle tahliye 

(m.7/e). "Olayımızda, kira bedelleri 
karşılığı bono verilmiştir. Bonoya dayanıla
rak takip yapılmamış olması, bu alacağın 
bonoya bağlanan bir alacak olma niteliğini 
değiştirmez. Bu bonoların usulüne

s.24a. e-e.,

(8) Teki nay/ Ak m aıı/B u rcuoğ 1 u/A11 op, 
Tekinay Borçlar Hukuku, 5.bası, İstanbul, 
1985, s.220 dn.l.

uygun
olarak borçluya ibraz edilip ödenmeleri 
istenilmediğine göre, 
ve borçlunun vadeleri geldiği halde ödeme
mek suretiyle haklı ihtara neden olduğu 
kabul edilemez. -Kira bedelleri karşılığı 
bono verilmesi peşin ödeme şeklinde 
mütalaa edilemez" (Yarg.ö.HD.nin 8.2.1985 
gün ve E.1984/13157 K.1985/1671 sayılı 
karan, YKD.1985, s.985).

muaccel oldukları

7- Birlikte kefaletin varlığı. "Birlikte 
kefalet, birden çok kimsenin aynı borca 
kefil olmasıdır, 
yükümlülük

Kefillerin aynı anda* 
girmeleri

değildir. Fakat en az birbirlerinin kefaletin
den bilgileri olması ve bu yönü gözönüne 
tutarak kefil olmaları gerekir. Kefilin 
aynı borca kendisiyle birlikte diğer kişilerin 
de edeceğini düşünerek kefil
olduğunu, alacaklının bildiği veya bilmesi 
gerektiğinde . ispat etmesi halinde, bu 
kefalet şarta bağlanmış sayılır. Eğer bu

altına zorunlu
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GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK: 
PERU VE ARJANTİN’DE SON GELİŞMELER

Doç.Dr. Haluk KABAALİOGLU
LL.M. (Columbia); LL.M. (Brüksel)

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı öğretim Üyesi

kurallarını 
Kotlu, 21

milletlerarası özel hukuk 
kapsamaktadır. Bustamente 
Devletin temsil edildiği 1928 Havana 
Altıncı Pan-Amerikan Hukuk Konferansı
nda benimsenmiştir. Başta Brezilya, 
Şili, Venezüella, Ekvator, Bolivya ve 
Peru olmak üzere diğer bir grup bölge 
ülkesi Bustamente Kodunu kabul etmiştir 
(4). Bustamente Kodunu veya Montevideo 
Antlaşmasını benimsemeyen tek Güney 
Amerika ülkesi Kolombiya olmuştur. 
Ancak Orta Amerika ve Batı Hint 
Adaları*nda bulunan dokuz küçük Devlet 
de Bustamente'yi benimsemişlerdir. 
Meksika bu akımların dışında kalırken,

anavatanları

î- Güney Amerika ülkelerinde 
Milletlerarası Özel Hukuk Çalışmaları

Güney Amerika ülkeleri, milletler
arası özel hukuk açısından önemli bir 
yer işgal etmekte (1), bir yandan
Montevideo Antlaşmaları olarak adlandırı
lan metinler kabul edilirken diğer

Cbdigo Bustamente olarakyandan
isimlendirilen Kanun, Italyan ekolünün 
bu ülkelere uzanan kısmî etkisini ortaya 
çıkarmaktadır (2).

önce 12 Şubat 
Montevideo Antlaşması hazırlanmış ve 
daha sonra 14 Mart 1940 da bazı değişik
ler yapılmıştır (3). Söz konusu Antlaşma 

"Medenî ve Ticarî Konularda 
Özel Hukuk kurallarını” 

toplamaktadır. Gerçekten de UruguaylI 
hukukçu Gonzalo Ramirez’in önderliğinde 
başlatılan bu çalışmalar sonucunda 

Antlaşmaya ikametgâh kanunu 
ilkesini kabul eden beş Lâtin Amerika 
ülkesi katılmıştır: Arjantin, Peru, Bolivya, 
Paraguay ve Uruguay. Ahkâmı şahsiye 
konularında o tarihlerde benimsedikleri, 
ilgilinin vatandaşlığı 
terk etmek istemeyen Brezilya . (1942 
öncesi) ve Şili bu çalışmalara iştirak 
etmemişlerdir. Bu Antlaşma, alıştığımız 
adıyla Devletler Hususi Hukuku alanında 
çok geniş kapsamlı bir kodifikasyon 
oluşturmaktadır.

öte yandan, sadece güney Amerika 
ülkeleri bünyesinde değil ve fakat 
karşılaştırmalı milletlerarası özel hukukla 
ilgilenen bütün çevrelerde önemli etkileri 
olan Cbdigo Bustamente, tanınmış Kübalı 
hukukçu Antonio Sanchez de Bustamente 
y Sirvdn tarafından kaleme alınmış 
olup, ticaret hukuku, ceza hukuku ve 
usûl de dahil olmak üzere butun

1889 tarihli

hukukunun 
Birleşik Devletleri ve 

iltifat

aııglo-sakson 
olan Amerika
Kanada bu tür yaklaşımlara 
etmemişlerdir.

Bustamente 
kitabı, medenî ve ticari milletlerarası 
özel hukuk konularına ayrılmış olup 
toplam 295 maddeden oluşmaktadır. O 
tarihe kadar tek bir maddede düzenlene
ceği düşünülen milletlerarası özel hukukun 
eşya hukuku kuralları Bustamente metnin
de 35 maddeden oluşmaktadır.

1975 ve 1979 tarihlerinde yer alan 
Amerikalılararası Milletlerarası Özel 

Konferansları da hazırladıkları 
dikkati çekmektedir (5). 

beni msenen 
Medenî

özel hukuk kuralılarına 
ayrılan onuncu kitabı (6) ile Arjantin 
Milletlerarası Özel Hukuk Kanun Tasarısı) 
(7) amerikalılararası milletlerarası özel 
hukuk konferanslarında hazırlanan esaslar
dan yararlanılarak kaleme alınmıştır.

Aşağıda değineceğimiz Peru ve 
Arjantin'deki gelişmeler, çeşitli kanunlar-

metni 
Milletlerarası

ilk ikiKodu'nun

hazırlanan

ilkesinikanunu

Hukuk 
metinlerle 
Peru vc Arjantin'de 
metinler 
milletlerarası

son
Kanunu* nun(Peru

1



da dağınık bir biçimde bulunan milletler
arası özel hukuk kurallarının tek bir 
metinde toplanması amacına dönüktür.

II - Kanunlar İhtilâfı Kurallarının 
Kodiffltasyonu: Peru Örneği

bunları düzeltmek amacıyla 
tarihlerde çıkarılan kanunlar 
olmamış, bu temel Kanun, bir anlamda 
"yamalı bohça" ya dönmüştü. Kanunun 
günün ihtiyaçlarına cevap vermekten 
uzak kalması üzerine, Peru'nun "sosyal 
ve ekonomik gerçeklerine uygun olarak 
adaleti ve hukukî istikrarı sağlamak 
amacıyla" yeni Medenî Kanunun hazırlan
masına girişilmiştir.

1984 'tarihli yeni Peru Medenî 
Kanunu, bir başlangıç ve sonuç hükümleri 
dışında 10 kitaba ayrılmış bulunmaktadır. 
Birinci kitap 1 ilâ 139.maddeler arasında

ayrılmış, 140-232. 
ikinci kitap ise 

Acto Juridico konusuna 
Üçüncü kitap aile 

233-659),
kitap miras hukukunu (md. 660-880), 
beşinci kitap aynî hakları (md. 881-1131) 
düzenlerken, altıncı kitap (md. 1132-1350) 
ve yedinci kitap (md. 1351-1988) borçlar 
ve borcun kaynaklarına ayrılmış, sekizinci 
kitap zamanaşımı konularına (md. 
1989-2007) ve dokuzuncu kitap da kamu 
sicillerine ilişkin esaslara yer vermiştir. 
Sonuncu ve onuncu kitap ise 2046-2111. 
maddeleri arasında Milletlerarası Üzel 
Hukuk başlığı altında klâsik Devletler 
Hususî Hukukunu düzenlemiştir. Son 
bölümde ise kanunun uygulanmasına 
ilişkin esaslar ve geçiş hükümleri yer 
almaktadır.

çeşitli
yeterli

Latin Amerika ülkelerinde milletler
arası özel hukuk kurallarının çok değişik 
kanunlarda dağınık bir şekilde bulunduğu
na işaret etmiştik. Bunlardan bazılarının 
ise bu kuralları, nispeten kapsamlı bir 
şekilde Medenî Kanunlarında düzenlediği
ni görmekteyiz. 1855 Şili Medenî Kanunu, 
1868 Uruguay Medenî Kanunu, 1869 
Arjantin Medenî Kanunu bu arada 
sayılabilir. Bir başka grup Latin Amerika 
ülkesinin ise kanunlar ihtilâfı kurallarına, 
Medenî Kanun'a Giriş Kanunlarında yer 
verdiği görülmektedir, örneğin Brezilya'da 
4 Eylül 1942 tarih ve 4657 sayılı Kanun'- 

maddeleri
Venezüella ise 1942

şahsın hukukuna 
maddelerden oluşan 
hukukî işlem 
tahsis edilmiştir, 
hukukunu (md. dördüncü

7-18. belirtilebilir.un
tarihli Medenî 

Kanunu'nun ilk bölümünü (md. 8-11 
ve 26) kanunlar ihtilâfı 
ayırmıştır (8).

Peru'da Milletlerarası üzel Hukuka 
ilişkin hükümleri 14 Kasım 1984 tarihinde 
yürürlüğe giren yeni Medenî Kanun'da 

Bir çok ülkede olduğu 
üzere Peru'da da Medenî Kanun hazırlık 
çalışmaları uzun yıllar sürmüştür. Gerçek
ten de tasarıyı hazırlamakla görevlendiri
len Komisyon, 1 Mart 1965 tarihinde 95 
numaralı

kurallarına

görmekteyiz.

Başkanlık Kararnamesiyle 
tayin edUmiştir. O tarihte Cumhurbaşkanı

Terry'nin
girişimiyle başlatılan çalışmalar sonunda 
hazırlanan tasarı metni Aralık 1980 de 
Revista Pcruana de Derecho Inl;e^nacîonal,- 
ın 77 inci sayısında yayınlanabilmiştir.

Tasarının yayınlanmasından 
27 Mayıs 1982 tarihinde çıkarılan 23.403 
sayılı bir Kanunla kurulan İstişari 
Komisyon'dan tasarı hakkında görüş 
hazırlaması istenmiştir. İstişari Komisyo- 
; teşkil biçimi de oldukça ilginçtir. 
Ünlü hukukçu Felipe Osterling Paradi 
başkanlığında üç senatoı ve üç milletveki
linden başka Adalet Bakanlığı tarafından 
seçilen üç bilim

Çok geniş yorumlanabilecek bazı 
hükümlere yer veren Medenî Kanunun 
onuncu kitabı dört bölüme ayrılmaktadır 
Birinci bölüm, genel hükümlere ayrılmış
tır (md. 2046-2056). İkinci bölüm Peru 
mahkemelerinin

olan Fernando Belaunde

ul uslar la rası yargı
yetkisini düzenlemektedir (md. 2057-2067). 
Aile

sonra
hukuku, eşya hukuku, akitler, 

haksız fiiller, zamanaşımı süreleri ve 
miras hukuku konularına ayrılan üçüncü 
bölüm 2068—2101 maddeleri kapsamaktadır. 
Dördüncü bölüm ise yabancı mahkemeler
den verilen kararların tanınması ve 
lenf izi konusunu düzenlemekte, yabancı 
hakem kararları da bu arada ele alınmak
tadır (md. 2102-2111).

Peru Medenî Kanunu'nun, kanunlar 
ihtilâfı konularında çeşitli Latin Amerikan 
metinlerinin benimsediği yaklaşımları 
aynen aldığını görmekteyiz. 1928 tarihli 
Bustarnente Kodu, 1889 ve 1940 tarihli 
Montevideo Antlaşmaları ve Milletlerarası 
Özel Hukuka ilişkin Amerikalılara rnsı 
Anlaşmalar bu 
Amerikalılararası 
ikinci

nun

adamından kurulu
Komisyon'un çalışmaları sonucu olgunlaş
tırılan metin, 1936 tarihli Peru Medenî 
Kanunu'nun bir çok hükmünü değiştirerek 
veya yeni hükümler getirerek eski 
Medenî Kanun yanında bir dizi başka 
kanunun da yürürlükten kaldırılmasını 
öngörmüştür.

1936 tarihli Medenî Kanun’un bir 
çok eksiklikleri 
ters

arada zikredilebilir. 
Anlaşmalar, birinci, 

ve üçüncü Milletlerarası özel
ve kanun yapma tekniğine 

düşen aksaklıkları olduğundan
2



Hukuk İhtisas Konferanslarında benimsen
miş bulunmaktadır.

Genel hükümler arasında yer alan 
madde, Peru kanunlar ihtilafı 

kurallarına göre uygulanması öngörülen 
yabancı hukukun hâkim tarafından
re'sen ex officio dâvaya tatbik edilebilece
ğini, belirtmekte, ilgili tarafların, yabancı 
kanunun mevcudiyetini ve anlamını
ispat edebilecek uygun gördükleri her 
türlü delili ibraz edebileceği, ancak 
hâkimin, uygun görmeyeceği ispat vasıta
larını sınırlayabileceği veya reddedebilece
ği bir sonraki maddeden anlaşılmaktadır 
(md. 2052).

Hemen belirtelim ki, hâkimin 
yabancı hukuku re'sen uygulamasını 
öngören hüküm, gerek Bustamente
Kodu'nun 408. maddesine, gerekse 
Montevideo Antlaşmaları çerçevesinde 
yapılan Protokol'ün 2. maddesine paralel 
olmakla beraber Peru açısından bir 
yenilik arzetmektedir. Gerçekten de 
Peru jürisprüdansına göre yabancı hukuk, 
tarafların talebi ve yabancı hukuku 
ispat edebilmeleri halinde uygulanabilmek
teydi.

hukukun esasa müteallik iç hukuk kuralla
rını ele alacağını ve o ülke milletlerarası 
özel hukuk kurallarını dikkat nazarına

2051. alamayacağını hükme bağlamaktadır.
Bustamente Kodu, 3, 4 ve

maddelerinde “kamu düzeni" kavramına 
yer vermişti. Aynı şekilde 1936 tarihli 
eski Peru Medenî Kanunu'nun giriş 
bölümündeki 10. madde de, "yabancı 
hukukun, kamu düzenine orden pııblico 
ve iyi örf ve âdete buenas costumbres 
aykırı olması halinde uygulanamayacağını" 
hükme
geniş kapsamlı olması nedeniyle 
mahkemeleri yabancı hukukun uygulanaca
ğı bir çok durumda kamu düzeni kavramı
na sığınarak yabancı hukuku uygulamaktan 
kaçınmaktaydı.

1899 ve 1940 tarihli Montevideo 
Antlaşmalarına ek olarak hazırlanan 
protokol, yabancı hukukun, "siyasî 
kurumlara, forumun kamu düzeni kanunla
rına ve iyi ahlâk kurallarına aykırı 
olması halinde" uygulanmasını yasaklamak
taydı. Amerikalılararası Anlaşma metninde 
5. maddede de "kamu düzeni" kavramına 
atıf yapılmakta, ancak kapsamı hakkında 
hiç bir kritere yer verilmemektedir.

Bütün bu gelişmelere karşın yeni 
Toru Medenî Kanunu, yabancı hukukun 
uygulanmasına karşı 
istisnasının fevkalâde dar bir kapsam 
içinde yorumlanmasını öngörmektedir. 

2049, modern uluslararası kamu 
publico internacional 
vermekte ve kabule

5.

bağlıyordu. Bu ifadelerin çok
Peru

Yabancı hukuklar hakkında bilgi 
temini ve bunların yorumlanmışı konusun
da işbirliği yapılması hususlarını düzenle
yen maddelerden ilki olan md. 2053 e 
göre, hâkim re'sen veya taraflardan 
birinin talebi üzerine, yürütme organına 
başvurarak "diplomatik 
hukuku uygulanacak Devletin malıkemele- 

ilgili kanunların içeriği ve
bilgi talep 

Yüksek

"kamu düzeni"

kanallardan", M d.
düzeni orden 
kavramına yer
şayan olmayan yabancı hukuk kuralının 
ancak forum hukuku çerçevesi içinde 
uygulanmasının imkânsız olması halinde

düzeni kavramına

rinde n
yorumlanması konusunda 
edecektir. Aynı şekilde Peru

de, yabancı mahkemelerinMahkemesi 
talebi üzerine, Peru Hukuku hakkında

yetkili
uluslararası kamu 
başvurulabileceğini belirtmektedir.

Yeni Kanun, 
bir başka ülke hukuk sistemine göre 
elde edilen hakların müktesep haklar 
kavramı çerçevesinde korunması gerekti
ğini belirtmekte ancak burada da uluslar
arası kamu düzeni ve örf ve âdet istisna
ları öngörmektedir.

Peru Medenî Kanunu* nun onuncu 
kitabının üçüncü bölümü bir dizi bağlama 
kuralına yer vermektedir. Ahkamı şahsiye 
ve ehliyet konularında ikametgâh kanunu 
yetkilidir (md. 2070). Şirketlerde şirketin 

ve mevcudiyeti, kuruluş yeri

mütalâalar vermeyeıstışarı
kılınmıştır (md. 2054). Yabancı hukukun 
uygulanacak kuralları, bu yabancı hukuk 
sistemi prensipleri uyarınca yorumlanacak
tır (md. 2055).

Milletlerarası Öze! Hukuk konusunda 
Anlaşma

2050. maddesinde,

hazırlıklarıAmerikalılararası 
yapılırken, bu hukuk dalının en tartışma
lı ve o ölçüde de zevkli konularından 
biri olan atıf "renvoi" sorununda bir 
anlaşma sağlanamamış olduğunu belirtmek 
gerekir. Gerçekten de uzun yıllar lehinde 
ve aleyhinde hareretli tartışmalaıın yer 
aldığı bu konu hakkında yüzlerce kitap 
ve makale yazılmış, bazı ülkeler allı 
kabul ederken diğerleri şiddetle buna 
karşı çıkmışlar, doktrin de aynı şekilde

kabul edilen

ehliyeti
(tescil yeri) kanununa tabi kılınmıştır. 
Ancak hiç bir durumda yabancı şirketler

haklardanşirketlerine 
fazlasından yararlanamaz (md.

tanınanPeru
daha
2073)

bölünmüştür. Peru'da son 
kanun, 2048. maddesi ile atfı açık bir 
şekilde reddetmekte, Peru hakiminin 
yabancı hukuku uygulayacağı zaman o

Aile hukuku (evlilik, mal varlığı 
ve evlât edinme)rejimleri, nesep
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genel kıırallnım «İn beliı lenıımmiş olması 
|)n/ı çelişkili sonuçla ı 
olmuştur. Bunun 
Özel Hukuk kurallarının tek kir ıııniıı 
ho I i m İp k < *< I i fi ve edilmesi gerekliği öne 

lUı konudaki çalışmalar

konulatında çeşitli bağlama kurallaıı 
öııgöıülımiş olup burada dn ikametgâh 
konunun ağır baslığı göıiilmekı edi r 
(ııul. 2075-2087). Öte ynııdon menkullere 
ilişkin olorok ıml. 20-8, bulunduğu yer 
knmınunu yol kili kdınnklndır. Hukuki 
işlemlere ilişkin şekil şanları. işlemin 
yapıldığı yrr knnununn lobidir (ıml.2091). 
Miras İhı ilâflaıında uygulanarak konun 
do. miiıovolfanın son ikametgâhı kanuııu- 
dur (mel. 2100). Mollor nerede bulunursa

.'îlınınrısıun sebep 
üzerine Millrl h'iorası

siiıülınıisi ur.
1955 vıh• kodoı uzanmakladır.

Milin lera insi Özel Hukuk kurollon
ikisi I hir usûlkndi 1 ikasyonu i*, i n 

edilınelidiı ?
ııın 
ine ili soı usu no. 

iki lemel görüş 
Birimi gülüşe güıo Milinin 

ö/e| Hukuk o il:-kin esaslar avıı 
lüzenlcnmeli»!: r.

hu kurollon Medenî Konıın'do

cevap 
oM ovomanmış ve

ol dinişi ıı:kulunsun krdiriilnn hukuk yetkili olacaktır. 
Kvloi edinmede p^ıiıilon hüküm (.ııul. 
2087)
hnıi uısrnrn

o 10 sı 
hir komimin İkim ianlaşmada 

ay mİ ıııakı a
olup, ovlhı edinmenin çocuğun ikametgâhı 
konunu yanında rvloi edinenin ikametgâhı 
knnununn. [»öre do mümkün olınosı şnriını 
n ra maki adı r.

Amorikohloro rnsı
görüş iso 
toplamak şeklimle onaya çıkmışın.

Milin leıarası Özel Hukuk komıstımlo

kuralla rdon

hir konun çıkarılması goıüşii diğerayrı
ülkelerde de kohul [»örmüş, son yıllarda

1)071
F.vlol ilişkin

Ameriknlılnrnınsı Anlaşma ise 3. madde- 
simlc, ehliyet, rıza v° evlat e«linine irin 
[»erekli bütün işlem ve foı ınaliieleıin 
çocuğun mııl ad meskeni konununa [»öre 
-yapılmasını öngü r m el; ı o y di.

Onuncu kilolun son holümü iso

F.di nineye
hoşla ülkemiz de olmak 
(ilkelcide ayrı konunlamı 
müşahede edilmişi ir. Bunlar
Çekoslovak yo (1963), Polonya 
İVMiıokrntik Almanya (1975), Avusnuyo 
(1978), Mora tisi on (1979). Yugoslavya 
(1980) ilk oklo [.»elenirrdir.

Öte yandan, Mi Ih'ilero rosı 
Ihıkıık kuı.dloıımn 
sinde dü/.enlnıınosi yok loşum do loıolior 
bulmuş, genellikle Medenî Konuna (îiıiş 
Konunu olaıak isimlendi rilnı kanuıılor 

I .< ;B( ;B ile I»edeıal

üzere 
çık o r ildi id 

a ı osı mla
< 1965),

yahonrı mahkeme kararlarının lenfiz ve 
ı a m uması
Pajıal olarak yohane» hakem kararları 
da hu arada ele ahnmokladır.

ö/.e|
Medeni Konun hîîııve-

konusunu düzenlemek ledi ı.

Oh- Aıjnn!»n Milletlerarası Özel 
Hukuk Kamın Tasalısı

çıkarılmışın ki 
Alman örneği dışında, Medmıi Konunun 
ilk moddelcıinin hu işe tahsis edildiği 
197-1 îoıihli Ispanyol Medenî Koıumu’nun 
8-12. maddoleıi, Portekiz Medenî Kanunu
nun üçüm ü kilolumu milin loroıosı «özel 
hukuk kıııollnrıno ovrılıııosı zil;ıedilobiliı.

Arjantin'de 
sahip olan Milletlerarası özel Hukuk 
dersleri, hu üıll-r hukuk foküllelerinde

hiruzun [»ermişe

1857 yılman iliharen okutulmaya hoşlan
mış olmakla beraber henüz hu hukuk 
dalıyla ilgili kuralların lek hir konunda 
ko«lif ive edilmediğini 
(îeıçekieıı de Arjantin Milin le ra rası 
ö/el llııkıık kıııollon çeşitli 
dağılmış hir dunundadır. Bunloıdon en 
önemlisi hiç kuşkusuz Medenî Kanundur.

Arjantin Medenî 
Millet lora rası Özel Hukuk

Öle yandan Sovyeiîer Birliği Medenî 
Konunu'ndo 1977 yılında geıçekleşı ililen 
değişikliklere kanunlar ihl ilah kurallarının 
M.K. ııııı en s«>nım«la ayrı hir höliimde 
düzenlendiği güıülmekıedir. Moğolision do 
1963 yılında hu yola gitmişi i.

Bu arada A.0.1). ni teşkil eden 
fedete I >evlei lerden sodere I.ouisioııo 
h’yaloıi’nin coınmon law sistemi dışında 
kıldığım? İnansız Medenî Kanuııu'nu 
benimseyerek komınlnşl ııdığmı ve kanunlar 
İhı ilâh kuralla ıımıı «la hu kanunda 
d'iğıuık hir şekilde yer aldığını biliyoruz. 
Binada »la MiIh'I h'tarası Ö/el İbiktik 
kurallarının toplanarak lek bir 
halinde hiıhiıine uyumlu hir 
kurulması ç a h ş ı n a I a n n a başlandığım?
I.ouisiana State l.aw Instilnie imalından

görmekleyiz.

kanunla ra

Kanunu'nıın (9) 
kuralla rina

yer veren belli başlı maddeleri arasında 
ehliyet 
138-139. 
ola rak

soı umınıı düzenleyen 6-9 ve 
maddeler, menkullere ilişkin 

maddeler, ahdin şekil 
şanlarım düzenleyen ıml. 12 ve 11801181. 
md., yabancı hukukun uygulaııabiliiliğine 
ilişkin olarak ıml. 13-14, mitos 
sorunlarındn md. 3283 ve devamı, ipotek 
ve ilişkili konularda md. 3129 hu arada 
sayılabilir.

10-II.

hukuku
mel»n 

s i s ı e 111

Milletlerarası Özel llııkıık kura Mali
nin çok değişik kanunla ıda dağınık hir 
şekilde düzenlenmiş olması, uygulamada 
bazı sorunların ortaya çıkmasına yol 
açmıştır (10). Ayrıca. Millel leıarası 
Özel llııkıık konularında uygulanacak

ı«\şkil edilen özel hir komisyonun bıı 
a ma ç la gü re vlo ııd i r i hli ğ i t li ek İnmek
gerekir.

Bu iki değişik yaklaşımdan Medenî 
Kanuna ayrı hir bölüm eklenmesi ıısıîlü
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biraz önce gördüğümüz üzere 
da benimsenmiş ve 
Kanun'un

Peru'da 
1984 tarihli Medenî 

onuncu kitabı 
tahsis edilmiştir.

Arjantin'in ise, birinci yaklaşımı, 
yani Milletlerarası Özel Hukuk konusun
da ayrı bir kanun çıkarılması 
tercih ettiği görülmektedir. Gerçekten 
de Arjantin Adalet Bakanlığı 
yıllardan beri bu ülkede öğretim üyeliği 
yapmakta olan Alman profesör VVerner 
GOLDSCHMİDT'e bu maksatla bir kanun 
tasarısı hazırlama görevini vermiştir. 
Savaş yıllarında ülkesinden ayrılan ve 
bir süre Ispanya'da öğretim üyeliği 
yapan profesör GOLDSCHMİDT, 1949 
yılından itibaren de Arjantin'de görev 
almış ve bu ülkenin Milletlerarası Özel 
Hukuk Doktrininin gelişmesine büyük 
ölçüde katkıda bulunmuştur.

1973'de hazırlanan tasarı henüz 
kanunlaşabilmiş değildir. Zayıf sivil 
hükümetler ve askerî darbelerden sonra 
halen görevde bulunan sivil yönetimin 
söz konusu tasarıyı hükümet programına 
aldığı bilinmektedir. Tasarının en önemli 
özelliği, bir kaç ufak istisna dışında, bu 
ülkede halen yürürlükte olan Milletlerarası 
Özel Hukuk kurallarını tek bir kanun

bir kanuna tâbi olduğunu öngörmekte, 
ancak seçilen kanunun, tarafların gayri
meşru çıkarlarına hizmet etmemesi 
gerektiği vurgulanmaktadır. Portekiz 
Medenî Kanunu 4. maddesi, 1951 tarihli 
Lâlıey Uluslararası Satım Akitlerine 
Uygulanabilir Hukuka İlişkin Sözleşmenin 
2. maddesine paralellik gösteren tasarının 
35. maddesi, yapılan seçimin geçerliliği
nin de taraflarca seçilen ülke hukukuna 
göre belirleneceğini öngörmektedir.

Hukukî işlemlerin şekil şartlarına 
ilişkin hüküm, 15. maddede de yer 
almakta ve bir sonraki madde, menkullere 
uygulanacak hükümleri düzenlemektedir. 
Sistematik düzen ve maddelerin sıralanışı 
eleştirilebilir bir şekle girmekte, gemile
rin milliyeti konusu (md. 17), çatma 
halinde uygulanacak Kanun (md. 18/1) ve 
yardım (md. 18/2) ile deniz ve hava gemi
lerinde yapılan hukukî işlemler ve işle
nen suçlar düzenlendikten sonra (md. 20), 
fikir ve sanat eserlerinden kaynaklanan 
haklar (md. 21) ele alınmakta, daha 
sonra ise evlilik (md. 22-25),babalık (md.26) 
konularıyla aile hukukuna girilmektedir. 
Vesayet ve velayet (md. 28 ve 29) ten sonra 

konulan dört madde de düzenlen
mektedir (md.30, 31, 32 ve 33).

Borçlar Hukuku 34. madde ile 
başlamakta, taşınmaz sigortaları konusu 
(md. 39), eşya taşıma mukaveleleri 
(md. 40) ve yolcu taşıma mukaveleleri 
(md. 41) ve yolcu beraberinde taşınan 
eşyaya ilişkin hükümler ayrı maddeler 
halinde düzenlenmektedir (md. 42). Öte 
yandan 43 ilâ 46. maddeler arasında 
kıymetli evraka ilişkin kurallar getirildik— 

gemilerin "kira mukavelesi" 
ile tutulması durumla-

bu amaçla

fikrini

uzun

miras

sistematiği içinde daha uyumlu bir 
şekilde ortaya koymuş olmasıdır. Bu 
yapılırken söz konusu kuralların hangi 
kanunun hangi maddesinden alındığı 
belirtilmekte ve bu günkü Arjantin 
Devletler Hususî Hukuku hakkında bilgi 
sahibi olmak isteyenler için son derece 
önemli bir kaynak ortaya çıkarılmış 
olmaktadır.

Öte yandan kanun tasarısı bazı 
önemli yeniliklere de yer vermektedir. 
Gerçekten de vasıf ihtilâfları (md. 2), 
ön mes'ele (md. 3), kanuna karşı hile 
(md. 4) ilk kez kanunda yer almış 
olacaktır. Halen yürürlükte olan miras 
hukuku kurallarına da bazı değişiklikler

ten sonra, 
ve "süre charteri 
rmda uygulanacak hukuk 47. maddede 
verilmekte, 48. maddede yolcu ve bagaj
larından ötürü sorumluluk, 49. maddede 
sigorta akitleri, 50. madde iş akitlerine 
ayrılmış bulunmaktadır.

Yabancı mahkemelerin yargı 
yetkisinin de, açıkça kararlaştırılmış 
olmak kaydıyla (md. 52) belirlenebilece
ğini öngören tasarı, davalının bir ülkede 
malvarlığı olmasının o ülke mahkemeleri
ni yetkili kılabileceğini de belirtmektedir 
(md. 53).

Yukarıda değindiğimiz üzere tasarı 
temelde Arjantin Medenî Kanunu'ndan 
hareket etmekte, ancak çeşitli millet
lerarası ve yabancı kaynaklardan da 
yararlanmaktadır.
1940 tarihli Montevideo Antlaşmaları, 
Bustamente Kodu, Amerikan Devletleri 
Teşkilatı (O.A.S) için Profesör J.J. 
Caicedo CASTİLLA tarafından kaleme

getirilmektedir.
Kanun tasarısında yer alan önemli 

bir yenilik çok uluslu işletmeler açısından 
getirilen 10. maddedir» "Ekonomik 
gerçeklerin" dikkate alınması gerektiğini 
vurgulayan bu hüküm, söz konusu işletme
lerin bir ekonomik ünite olarak mütalâa 
edilmesini öngörmektedir. Bu arada 
konsolosluklarda 
kabul edilmesi (md. 22/3), boşanma 
açısından esnekliklerin getirilmesi kayde
değer özelliklerdir. .

Tasarıda irade muhtariyeti ilkesinin 
açıklıkla kabul edildiğini görmekteyiz. 
Mâkul bir ilişki olması kaydıyla md. 35, 
akitlerin, tarafların serbestçe seçecekleri

evliliklerinakdedilen

özellikle 1939 ve
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alınan kanunlar ihtilâfı kuralları mukaye
seli etüdü bu arada kayde değer. Ayrıca 
tasarı hazırlanırken 1966 Portekiz Medenî 
Kanunu, 1963 tarihli Venezüella Kanun 
Tasarısı,

da uygulanacak hükme göre, kanunda 
yer alan terim ve kavramlar, yetkili 
hukuk uyarınca yorumlanacaktır. Yetkili 
hukuk ise, dikkate alınan kural uyarınca 
uygulanacak hukuk olarak gösterilen 
Devletin özel hukukudur." Yetkili olduğu 
beyan edilen özel hukuk makul bir 
çözüme ulaştı rmıyorsa, Arjantin özel 
hukukunun kabul ettiği ilkeler uyarınca 
yorum yapılması gerekecektir. Mer 
halükârda, bağlama noktaları Arjantin 
özel hukukuna göre belirlenecektir (rnd. 
2). Peru Medenî Kanunu'nun 2055. 
maddesinde ise şu hüküm yer almaktadır: 
"Uygulanacak yabancı hukuk kuralları 
mensup oldukları hukuk sistemi ilkeleri 
uyarınca yorumlanacaktır."

Tasarı, "ön mesele" kenar başlığı 
altında şu hükme yer vermektedir: 
Kanunda yer alan bir hüküm, yabancı 
bir hukukun belirli bir uyuşmazlığa 
uygulanabileceğini belirtiyorsa, bu hüküm 
münhasıran o uyuşmazlığa yöneliktir ve 
herhangi başka bir tâli veya arızî soruna 
uygulanamaz (rııd. 3). Öte yandan kanuna 
karşı hile olarak nitelendirilen durumlarla 
ilgili düzenleme 4. maddede yer almakla
dır. Gerçekten de taraflar, arzu etmedik
leri sonuçlardan kaçmak için bağlama 
noktasını değiştirerek başka bir hukukun 
kendilerine uygulanmasını sağlamak 
isteyebilirler. Getirilen düzenlemeye 
göre, eğer bir hüküm, belli bir durumda 
belli bir ülke hukukunun uygulanmasını 
öngörmekte ise, bu yollama, ilgili taraf
ların, zorlayıcı etkilerinden kaçmak 
istedikleri bir durum yerine, başka bir 
hukukun uygulanmasına normal olarak 
izin veren durumları yaratmak için 
müdahale etıneselerdi geçerli olacak 
hukuk hangisi idiyse o hukuka yapılmış 
sayılacaktır.

Arjantin tasarısının "yabancı hukukun 
niteliği" kenar başlığı taşıyan 5. maddesi
ne göre bir uyuşmazlıkta yabancı hukukun 
uygulanacağı öngörülmüş ise, mümkün 
olan ölçüde hukuku uygulanacak ülkenin 
hâkimi, kendisini yetkili bulsaydı sorunu 
nasıl çözecek idiyse, Arjantin mahkeme
leri de sorunu o şekilde çözüm temeli dir. 
Şu halde, yabancı hukuk uygulanacak 
ise o ülkenin hâkimi uyuşmazlığı nasıl 
çözmektedir? Bu sorunun cevabı bulunmak 
gerekir.

1964 tarihinde Brezilya'da 
hazırlanan tasarı ve 1950 tarihli Fransız 
tasarısı dikkate alınan metinler arasında
dır.

Arjantin Devletler Hususî Hukuku 
Kanun Tasarısı yanında ayrıca Uluslar
arası Medenî ve Ticarî Usul Hukuku 
Federal Kanun Tasarısı hazırlanmış 
bulunmaktadır. Toplam 11 maddeden 
oluşan bu ikinci tasarı, anayasal nedenler
den ötürü federal organlar tarafından 
eyaletlere empoze edilememektedir. 
Her eyalet bu tasarıyı benimseyip 
benimsernemekte serbest bırakılmıştır. 
Ancak, hemen belirtelim ki, önemli 
yargı yetkisi konuları birinci tasarıda, 
özellikle 52 ilâ 62. maddelerde düzenlen
miş bulunmaktadır.

IV- Peru ve Arjantin Milletlerarası 
özel Hukukun Temel Noktaları

Bu bölümde, Peru'da 1984 yılında 
kabul edilerek yürürlüğe giren yeni 
Medenî Kanun'un onuncu kitabında, yer 
alan Milletlerarası özel Hukuk ilkeleri 
ile Arjantin'de hazırlanan Milletlerarası 
Özel Hukuk Kanun Tasarısı'nın getirdiği 
kuralları mümkün olduğu ölçüde karşılaş
tırmalı olarak ele alacağız. Bunu yapar
ken de önce genel kurallara ilişkin 
açıklamalara yer verecek, daha 
bağlama kurallarını gözden geçireceğiz.

A- Genel Kurallar
Peru Medenî Kanunu, Milletlerarası 

Özel Hukuka İlişkin genel 
2046-2056. maddeler arasında düzenle
mektedir. Arjantin 
ise ilk altı madde bu kurallara ayrılmış-

sonra

kuralları

kanun tasarısında

tır.
Arjantin tasarısının 1. maddesine 

göre, Arjantin yargı organları önüne 
getirilen ve yabancı unsur ihtiva eden 
uyuşmazlıklarda, Arjantin Cumhuriyeti 
için bağlayıcı bir antlaşma söz konusu 
olmadıkça Milletlerarası Özel 
kanununda yer alan ilkeler uygulanacak
tır. Peru Medenî Kanunu 2047. maddesin
de, yabancı hukuk sistemleri ile irtibatı 
olan hukukî sorunlarda uygulanacak 

tarafından onaylanan 
antlaşmalar

Hukuk

hukukun, Peru 
milletlerarası

Hukuku uygulanacak ülke hâkimi, 
sorunu çözerken, sorunun Arjantin hukuku
na göre çözümü için öngörülen ilkeleri 
ihlâl ederek yaklaşmakta ise, uygulana
cağı beyan edilen yabancı hukuk uygulan
maz.
özellikler

uyarınca
belirleneceği belirtilmekte, bir antlaşma 
olmaması halinde ise bu kanun hükümle
rinin uygulanacağı hükme bağlanmaktadır.

Arjantin, vasıf ihtilâflarında şu 
hükmü getirmektedir: "Vasıf ihtilâfların-

Kaleme alınış biçimi tartışılır 
taşıyan bu madde, "kamu
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düzeni” kenar başlığı altında yukarıda 
belirttiğimiz genel hükümden sonra şu 
ifadeye yer vermektedir: Ancak, Arjantin 
hukuku ile yabancı hukuktaki benzer 
ilkelerin yapısal ayrıntılarında farklılık
lar olması, yabancı hukukun uygulanmasını 
engellemez 
ikinci paragrafına göre ise bir davada 
yabancı hukuk kuralları Arjantin kuralla
rı ile bağdaşmamakla beraber, kabul 
edilebilir ilkelere dayanan alternatif bir 
çözüm getirmekteyse, bu çözüm uygulana- 

Böyle bir alternatif çözüm 
halinde

verilmektedir. Peru Medenî Kanunu ise 
Milletlerarası özel Hukuka ayırdığı 
onuncu kitabın üçüncü bölümünde bağlama 
kurallarını sıralamaktadır (Genel kuralları 
birinci bölümde, yargı yetkisini ikinci 
bölümde, yabancı mahkeme ve hakem 
kararlarının tanınması ve tenfizini ise 
dördüncü bölümde ele aldığını daha 
önce belirtmiştik). Şimdi, her iki metinde 
yer alan bağlama kurallarından önemlile
rini kısaca gözden geçireceğiz.

1) Şahsın Hukuku a) Gerçek Kişiler

(md.6). Aynı maddenin

çaktır.
Arjantin'in ahkâm-ı şahsiye konula

rında ikametgâh kanunu lex dönücün* - 
ye ağırlık verdiğini görmekteyiz. Gerçek- 

de tasarının 7. ve Medenî Kanun'un 
7, 948. maddelerine göre "Gerçek 

kişilerin varlığı, statüsü genel olarak 
ikametgâh kanununa tâbidir.”

Bir şahsın ikametgâh kanununa 
göre kazandığı ehliyeti, daha sonra bir 
başka ülkeye göç etmesi sonucu kısıtlana
bilir mi? Söz gelimi, 18 yaşına gelenlerin 
rüştünü kazanması kuralını kabul eden 
bir ülkeden rüşt yaşının 21 olarak belirlen
diği bir başka ülkeye giden şahsın daha 
önce kazandığı ehliyet kısıtlanacak 
mıdır? Arjantin'de md. 7/2 "ikametgâh 
değişikliği daha önce kazanılmış ehliyeti 
kısıtlamaz" hükmüne yer vererek bu 
soruyu cevaplandırmaktadır, öte yandan 
ikametgâhın şahsın hukuku açısından 
daha elverişli bir ülkeye taşınması söz 
konusu kimsenin lehine kabul edilmektedir 
(md. 7/2).

Peru

hâkim, Arjantinolmaması 
kanununu uygulayacaktır.

Genel kurallar çerçevesinde Peru 
Medenî Kanunu'nun Milletlerarası özel 
Hukuk konularına ayrılan onuncu kitabın- 

yabancıların Peru vatandaşlarına 
bütün medenî haklardan yararla-

ten
6,

da,
tanınan
nabilecekleri belirtilmekte, ancak "millî 

nedeniyle yabancılara vezaruretler" 
yabancı tüzel kişilere yasaklamalar ve 
kısıtlamalar getirilebileceği hükme 
bağlanmaktadır (rnd.2046).

Kanunu'nun renvoi olarak 
teorisini kesinlikle

Peru
isimlendirilen atıf 
reddettiğini görmekteyiz. Daha önce de 
değindiğimiz üzere, 2047. madde, Peru 
kanunlar ihtilâfı 
yetkili kılınan yabancı Devletin sadece 
iç hukukunun uygulanacağını belirtmekte, 
yapılan yollamanın bu yabancı ülkenin 
kanunlar ihtilâfı kurallarını kapsamadığını 
böylelikle ortaya koymaktadır. Uluslarara
sı Kamu Düzeni anlayışının 2049. maddede 
yer aldığını daha önce ifade etmiştik. 
Kazanılmış haklar konusu 2050. maddede 
yer almakta, hâkimin yabancı kanunu 
re'sen uygulaması gerektiğim belirten 
hüküm 2051 ve devamı maddelerde 
düzenlenmektedir. Bu arada Peru Medeni 

2056. maddesine göre, uygulana- 
hukukla ilgili olarak atıf 

farklı hukuk sistemleri
olan 

kuralları

kuralları uyarınca

2068.Medenî Kanunu da 
maddesinde gerçek kişilerin doğumu ve 
ölümünde (kişiliğin başlangıçı ve 
konularında) yetkili kanunun ikametgah 
kanunu olduğunu belirtmektedir. Aynı 
madde, ikinci paragrafında, Medenî 
Kanun'un 62. maddesine atıf yapmakta 

daha fazla şalısın birlikte

sonu

Kanunu 
cak yabancı 
yapılan ülkede 
yürürlükte 
ülke içi kanunlar 
uygulanacaktır.

ve iki veya ,. . _ ,
öldüğü durumlarda, kimin daha önce 
öldüğünün belirlenememesi halinde, 

anda öldükleri kabul edilmekte ve
olamayacakları

ise orada yürürlükte 
ihtilâfı aynı

birbirlerine
öngörülmektedir. .

Peru M.K. 2070, gerçek kişilerin 
ehliyet açısından ikametgâh 
tâbi olduğunu belirtmekte ve 

aynen Arjantin Hukukunda olduğu üzere 
ikametgâh değişikliğinin daha önce 
kazanılan ehliyeti kısıtlayamayacagım
vurgulamaktadır. gerçek kişilerin
ikametgâhının saptanması büyük önem arz- 
etmektedir. Tasarının 8. maddesinde ika
metgâhın belirlenmesinde dikkate alınacak 
unsurlar sırayla sayıl malttadır. Buna

mirasçı

B- Bağlama Kuralları
özel Hukuk statü ve 

kanununaKanunATransı" gLnel 'Şiardan sonra
Hukuk Konularına 

Hukuk
başlığını taşıyan birinci ^ölü^e> 
uygulanmasın, öngördüğü bağlama kuralla
rına yer vermektedir. Gerçek kış. e , 
tüzel kişiler, çok uluslu fantin*
tacirler ve yabancı işletmelerin Arjam
deki faaliyetleri ile ilgili ,fç'k‘a^'allan 
sonra diğer konularda bağla

"Medenî ve Ticarî 
İlişkin Milletlerarası Özel
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Biz çok uluslulara ilişkin düzenlemeyi, 
aşağıda ayrıca ele alacağız.

Tüzel kişiler düzenlenirken, özel
hukuk tüzel kişileri ile kamu hukuku 
tüzei kişileri ayırırın 
uluslararası nitelikteki tüzel kişilerden
söz edildiği belirtilmek gerekir.

9. maddesine göre 
nitelikteki tüzel kişiler 

Umumî Hukukuna tâbidir.

göre bir gerçek kişinin ikametgâhı, her 
şeyden önce orada oturma, yerleşme 
iradesi ile istikrarlı bir mesken seçtiği 
yerdir. Belirleyici bu unsurların mevcut 
olmaması halinde ise bir şahsın ikametgâ
hı sırasıyla şu unsurlar dikkate alınarak 
belirlenecektir: Eş ve küçük çocuktan 
oluşan aile topluluğunun belli bir yerde 
mutaden oturdukları mesken, eşin olma
ması halinde söz konusu şahsın birlikte 
yaşadığı çocuğun ikametgâhı. Bu şekilde 
de ikametgâh beli denemezse, o şahsın 
iş yaptığı ticaret merkezi, başka bir 
ifadeyle esas iş yaptığı yer ikametgâhı 
sayılacaktır. Bundan da bir sonuç alınmaz
sa şahsın mutad meskeni ikametgâhı 
kabul edilir.

yapıldığı, ayrıca

Tasarının
"uluslararası
Devletler
Aynı şekilde, "Devletler Umumî Hukuku- 

yabancı kamu tüzel kişilerine de 
uygulanacağı"
(md. 9/2).

nun
hükme bağlanmaktadır

2072.Peru. Medenî Kanunu ise 
maddesiyle, "yabancı Devletler ye diğer 
yabancı kamu hukuku tüzel kişileri ile 
uluslarlarası anlaşmalarla kurulan uluslar- 

kamu
Arjantin Hukukuna göre ikametgâh- 

sız bir kimse olamayacağı gibi, aynı 
anda bir şalısın birden fazla ikametgâhı 
da olamaz. Ana babanın velayeti altında 
olan küçüklerin ikametgâhı kanunî 
temsilcisi olan ebeveynin ikametgâhıdır. 
Ancak vesayet altında, bulunan küçüklerin 
veya yetişkinlerin ikametgâhları kendi 
oturdukları yer olup kanunî temsilcilerinin 
ikametgâhı değildir (md. 8/2).

Ebeveynin kişisel hak ve yetkileri 
konusunda ise bu yetkileri kullanan 
kişinin ikametgâhı kanunu yetkili 
olmaktadır (md. 28). Malların idaresi 
konusunda da aynı ilke geçerlidir. Bu 
konularda Montevideo Antlaşması 18 ve 
19. maddelerinde belirlenen esasların 
kabul edildiği anlaşılmaktadır.

Arjantin hukukuna göre vâsi tayini 
konusunda vesayet altına alınacak kişinin 
ikametgâh kanunu yetkilidir. Vâsi olarak 
görev yapmak yükümlülüğü ve bu görevi 
kabul etmemek için ileri sürülebilecek 
gerekçeler konusunda ise tayin edilecek 
şahsın ikametgâhı kanununa bakılacaktır 
(md. 29).

hukuku tüzel kişilerinin 
uyarınca bu ülkede

arası
Peru Kanunları 
haklar iktisap edebileceğini ve yükümlülük
ler üstlenebileceğini hükme bağlamaktadır.

Özel hukuk tüzel kişilerine gelince 
Arjantin'de idare merkezi 
benimsendiği görülmektedir. Gerçekten 
de tasarının 9. maddesi üçüncü paragrafın
da yer alan bir hükme göre, 
hukuk tüzel kişileri, gerçek ve

bulunduğu 
tâbidir." Peru'da 

kişilerin varlıkları ve 
ülke hukukuna

kuralının

"özel
esas 
ülke 

ise özel 
ehliyeti 
tâbidir

idare merkezlerinin 
hukukuna 
tüzel
kuruldukları
(M.K. Md. 2073/1).

Arjantin ise özel tüzel kişinin 
idare merkezinin bulunduğu yer kanunu'nu 
yetkili kılmakta ancak, idare merkezinin 
bulunduğu yabancı Devletin kendisini 
yetkili görmemesi durumunda, ilk kez 
tüzel kişilik kazandıkları (kuruldukları) 
ülke hukukuna tâbi kılmaktadır. Şu 
halde, tüzel kişinin ehliyeti, faaliyetine 
başlaması, sona ermesi, üyeler (ortaklar) 
arasındaki ilişkiler ve bunlardan kaynakla
nan ihtilâflar tüzel kişi organlarının ve 
üyelerinin üçüncü kişilere karşı sorumlulu
ğu konularında belirtilen kanun yetkili 
olacaktır.

Peru'da da aynı yaklaşımtn benimsen
diği görülmektedir. Md. 2071 küçük ve 
mahcurların korunması için öngörülecek 
vesayet veya benzeri rejimlerde vesayet 
altına alınacak şahsın ikametgâhı 
kanununu yetkili kılmaktadır. Ancak 
Peru'da bulunan bu tür kişilerin korunma
sı için alınabilecek âcil tedbirler söz 
konusu olduğunda veya Peru Cumhuriyeti 
dahilindeki mallarının korunması gerekti
ğinde Peru Hukuku uygulanabilir.

Şu hususu da ilâve edelim ki
Arjantin hukukuna göre, özel
kişinin idare merkezinin bir 
diğerine taşınması tüzel kişinin ehliyetini 
etkilemez, öte yandan değişik kanunlara 
tâbi tüzel kişilerin birleşmeleri ve aynı

diğerine
katılması farklı kanunlara tâbi olacaktır. 
Bu konuda Arjantin tasarısında yer alan 
hükümlerde "Yabancı Şirketlerin, Dernek
lerin ve Vakıfların Hukukî Kişiliklerinin 
Tanınmasına İlişkin" 1951 tarihli Lâhey 
Konvansiyonu hükümlerinden etkilenilmiş-

tüzel
ülkeden

şartlarda bir tüzel kişiliğin
b) Tüzel Kişiler
Arjantin Milletlerarası özel Kanun 

Tasarısı, 9. maddesinde "tüzel kişiler" 
kenar başlığı altında uygulanacak esasları 
belirlerken, bir sonraki maddenin "çok 
uluslu işletmelere" ayrıldığı görülmektedir. tir.
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Peru Medenî Kanunu 2073. maddesin
de tüzel kişilere, kuruldukları ülke 
hukukunun uygulanacağını belirttikten 
sonra, yabancı ülkelerde kurulan özel 
tüzel kişilerin Peru’da tanınacağı ve 
kuruluş amaçlarına uygun olarak bütün 
haklardan istifade edip işlemler yapabile
ceği eklenmektedir. Peru’da bu hakları 
kullanırken Peru kanunlarına tâbi olmakta
dırlar. Ayrıca yabancı özel tüzel kişilere 
tanınacak ehliyet Peru hukukuna göre 
Peru tüzel kişilerine tanınanlardan daha 
geniş olamaz.

Birleşmeler konusunda Peru Medenî 
Kanunu, farklı hukuklara tabi tüzel 
kişilerin birleşmelerinin de bu farklı 
hukuklara göre düzenleneceğini belirtmek
te, birleşmenin üçüncü bir ülkede olması 
halinde ise birleşme yeri kanununun 
yetkili olacağı eklenmektedir (md. 2074).

c) Çok Uluslu İşletmeler

mektedir.
İşte çokuluslu işletmelere ayrılan 

10. madde, "birkaç ülkenin hukuk 
sisteminde faaliyet gösteren, holding 
şirketler veya şirketler gruplan 
(conglomerates) gibi çok uluslu işletmeler, 
ekonomik üniteler olarak kabul edilecek
ler ve faaliyetleri, Arjantin hukukuna 
tâbi olmaları, ekonomik gerçeklerin 
ışığı altında değerlendirilecektir.”

Çok uluslu bir şirketler grubuna 
bağlı ve belli bir ülke hukuk sistemine 
göre kurulmuş, tüzel kişilik kazanmış 
bir şirket, yine o hukuk sisteminde 
öngörülen organlarını teşekkül ettirmiş
tir. Bu şirket, o ülke tâbiiyetindedir ve 
idare merkezi de, bu şirketin organları 
dikkate alındığında yine aynı ülkededir. 
Ancak sözkonusu şirket yönetim kurulu, 
emirleri yabancı bir ülkeden almakta 
ve bu şirket gibi aynı gruba bağlı çok 
sayıda farklı tabiiyette şirket tek bir 
yönetim altında global düzeyde mütalâa 
edilmektedir (12). Bu durumlarda bu 
işletmelere Arjantin hukukunun uygulana
bilip uygulanamayacağı araştırılırken 
ekonomik gerçeklere ağırlık verilecektir.

Peru Medenî Kanunu'nun Milletler- 
özel Hukuk esaslarını düzenleyen 

kitabında çok uluslu işletmelere
verilme-

Çağımızda değişen ekonomik gerçek
leri dikkate alan Arjantin Milletlerarası 
Özel Hukuk Kanun tasarısı, ikinci dünya 
savaşından sonraki yıllarda önemli bir 
aktör olarak dünya sahnesinde ortaya 
çıkan çok uluslu işletmeleri de ayrı bir 
maddede düzenlemek ihtiyacını hissetmiş
tir ki bu yaklaşım modern hukuk 
anlayışını yansıtmaktadır. Hal böyle 
olmakla beraber ne tür işletmelerin 
"çok uluslu işletme” sayılması gerektiğine 
ilişkin bir tanım verme çabasına girilme
diği görülmektedir.

Biz, çok uluslu işletmeyi 1977 
yılında kaleme aldığımız bir incelemede 
(11) şu şekilde tanımlamıştık: "..çeşitli 
ülkelerde değişik tâbiiyette olan, ancak, 
pay sahipliği, yönetimde kontrol veya 
sözleşme ile birbirine bağlı ve merkezi 
(ortak) bir yönetim altında faaliyetini 
sürdüren ve tek bir ekonomik işletme 
halinde çalışan ortaklıklar topluluğu". 
Dikkat edilirse bu işletme türünde 
hukuken birbirinden bağımsız fakat 
ekonomik yönden birbirine 
birleşik yönetime tâbi ticarî ünitelerden 
(değişik ülke tâbiiyetinde olan şirketler
den) oluşan bir işletme söz konusu 
olmaktadır. Klâsik bir modelde, diyelim 
ki A.B.D.'de tescil edilmiş bir 
şirkete bağlı, çok sayıda ülkede o 
ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş ve 
oralarda tescil ve ilân olunarak o ülkeler
de tüzel kişilik kazanmış bir çok şirket, 
paysahipliği, yönetim anlaşması veya 
teknoloji bağımlılığı gibi çeşitli neden er
le kontrol ettiği şirketleri tek elden 
global bir stratejiye uygun olarak yöne -

arası 
onuncu
ilişkin herhangi bir hükme yer 
miştir. Bu kadar yeni bir yasada çok 
uluslular gibi son derece önemli bir 
konunun "ihmal edildiği” öne sürülebilir 
mi? Kanaatimizce burada bir ihmalden 
söz edilemez. Gerçekten de Peru, Ant 
Paktı'na üye olarak bu teşkilât tarafından 
hazırlanan bir çok hukuk metnini uygula
mak durumundadır. Gerçekten de Ant 
Paktı'nın çıkardığı 24 nolu Karar (13) 
ki Ant Yabancı Sermaye Kodu olarak 
da adlandırılmaktadır- bu tür işletmelere 
uygulanacak hükümleri düzenlediği gibi, 
46 nolu karar da Ant Paktı Modeli bir 
çok uluslu işletme (14) kurulmasını 
öngörmekte, uygulanacak esasları ayrıntı
lı bir biçimde düzenlemektedir. Şu 
halde, gerek 24 ve gerekse 46 nolu 
kararlarla çok uluslu işletmeler konusunun 
yeterince düzenlendiği kabul edilerek 
1984 tarihli Medenî Kanun'da bu konuya 
değinmek ihtiyacı duyulmamış olabilir.

Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek 
isteyenler Çok Uluslu İşletmeler Hukuku 
isimli kitabımızın 231-291. sahıfelen 
arasında Ant Paktı rejimi - ile ilgili 
olarak verdiğimiz açıklamalara başvura
bilirler (15).

d) Tacirler . fJ . .
Arjantin Milletlerarası özel Hukuk

bağlı ve

ana
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Kanunu Tasarısına göre gerçek 
tüzel kişilerin tacir sayılmaları, 
daki ifadeyle "bunlara 
tanınması"; söz konusu gerçek veya 
tüzel kişinin ticarî ikametgâhının bulun
duğu ülke hukukuna göre belirlenir. 
"Ticarî ikametgâh", tacirin veya ticarî 
işletmenin esas ve fiili ticaret merkezi
nin bulunduğu yerdir (md. 11).

Tacirlerin ticaret siciline tescil 
edilmeleri ve tescilin taraflar ve üçüncü 
şahıslar üzerindeki etkileri konusunu 
düzenleyen hüküm ise şeyledir: "Tescil 
ve etkileri, tescilin yapılması gerekli 
ülke kanunlarına göre belirlenir. Eğer 
yabancı işletme, Arjantin Cumhuriyeti 
kanunlarında yer almayan bir tipte 
kurulmuş ise, tescil hâkimi, her durumda 
uyulması gerekli formaliteleri, Arjantin 
Ticaret Kanunu'nun şirketlere ilişkin 
olarak öngördüğü azamî uyumu sağlama 
ilkesi uyarınca belirleyecektir." (md. 
11/2).

de belirlenecektir.
Yabancı işletmelerin Arjantin'deki 

temsilcilerinin sorumlulukları konusu da 
ayrıca düzenlenmiştir. Bu konuda getiri
len hükme göre (md. 12/3) "yabancı 
ülkelerde kurulan işletmelerin tcmsilcileıi 
yöneticiler yönünden Arjantin kanunların
da öngörülen sorumluluk hükümlerine 
aynen tabidirler ve ayrıca özel hüküm 
olmayan işletmeler için anonim şirketler 
(sociedadcs anonim as) yönetim kurulu 
üyelerinin tâbi oldukları sorumluluk 
hükümleri uygulanacaktır".

Öte yandan Inspeccion General de 
Personas Juridicas olarak adlandırılan 
ve Tüzel Kişiler Genel Müfettişliği 
şeklinde nitelendirebileceğimiz kuruluş, 
yabancı şirketlere ilişkin olarak özel 
bir sicil teşkil edip kayıtları tutmakla 
görevlendirilmiştir (md. 13).

Yabancı tüzel kişilere tebligat 
yapılması konusu, çeşitli hukuk sistemle
rini uzun yıllar meşgul eden konuların 
başında gelmektedir. Arjantin, bu konuda 
tebligatları basitleştirme ve ülkede 
bulunan kişilere yapılmasını 
görmek
Gerçekten de yabancı bir işletmeye 
Arjantin'de tebligat yapılması, münferit 
işlerle ilgili olarak 1) işlemin veya, 
davaya yol açan sözleşmenin akdinde 
rol oynayan temsilcinin şahsında, 2) 
eğer bir şube veya herhangi bir tür 
temsil ilişkisi varsa temsilcinin şahsına 
tebligat yapılmasıyla gerçekleşir.

Peru Medenî Kanunu, yukarıda 
tüzel kişilere ilişkin olarak belirttiğimiz 
esaslar dışında bir hükme yer vermemiştir.

2) Hukukî İşlemler
Arjantin Kanun tasarısı, hukukî 

işlemlerin şekil şartı konusunda 15. 
maddesinde şu hükmü getirmiştir: "Bir 
hukukî işlemin esasına uygulanacak 
kanun, bu işlemin şekil şartlarını, ifasını 
ve bu şartlara uyulmamasının sonuçlarını 
belirler", öte yandan şu hususu da 
eklemek gerekir: Esasa uygulanacak 
kanun, açık bir şekilde münhasıran 
kendisinin uygulanması gerektiğini ön
görmedikçe, esasa uygulanacak kanunda 
öngörülen şekil şartları, hukukî işlemin 
yapıldığı ülke hukukuna uygun bir şekilde 
de gerçekleştirilebilir. Bu açıdan Italyan 
Medenî Kanunu'nun 26. ve 1940 tarihli 
Yunan Medenî Kanunu 11. maddesinden 
esinlendiği anlaşılmaktadır.

Peru Medenî Kanunu ise 2070. 
maddesinde, bir hukukî işlemin (acto 
juridico) temsilci aracılığıyla yapılması

veya 
tasarı- 

ticarî nitelik

e) Yabancı işletmeler
Tasarı, gerçek ve tüzel kişilere 

ilişkin hükümlerle çok uluslu işletmeler 
ve tacirlere ayrılan maddelerden 
bu kez kenar başlığı koymak ihtiyacını 
duymadan 12. maddeden itibaren yabancı 
işletmeler konusuna eğilmektedir.

Getirilen hükme göre, yabancı bir 
işletme, Arjantin'de münferit işlemlerde 
bulunmaya ve davada taraf olmaya 
yetkilidir. Arjantin'de bir şube açılması 
da bu çerçeve içinde mütalâa edilmekte
dir.

yeterli 
benimsemişti r.yaklaşımını

sonra

Yabancı işletmelerin ülkede kanunî 
faaliyetlere başlaması, özellikle 
şube veya herhangi bir tür daimî temsil
cilik açılması için yapmaları gerekli 
işlemler şöyle belirlenmiştir: 1) Söz 
konusu yabancı işletme, kurulduğu 
ülkede, tasarıdaki ifadeyle, menşe 
ülkesinde, hukuken gerekli bütün şartları

bir

yerine getirerek teşkil olunduğunu, 
"mevcudiyetini ispat etmelidir". 2) 
Arjantin'de kurulan şirketler için öngörü
len tüm tescil ve ilân hükümlerine 
uyarak, Arjantin'de bir ikametgâh tesis 
edilmelidir. 3) Arjantin'de kurulması 
öngörülen şube veya temsilcilik ve 
benzeri türdeki örgüte ilişkin gerekçeler 
bildirilmeli, bu girişimle gerçekleştirilmek 
istenenler açıklanmalıdır. Ayrıca bu 
temsilcilikten sorumlu olacak ve yöneti
mi üstlenecek bir şahsın tayin edilmesi 
gerekir. 4) Şube açılması durumunda, 
özel kanunlarda öngörülmüş olması 
halinde, şubeye tahsis edilen sermaye
10



durumunda, temsilcinin Peru kanunlarına 
göre ehliyetli olması halinde temsil 
edilenin ehliyeti olmaması gerekçesi ile 
akdin geçersiz sayılamayacağını belirt
mektedir. Bu hukukî işlem, borçlar 
hukukunu ilgilendiren ve Peru'da ifa 
edilecek bir akille ilgili olmalıdır. 
Ayrıca söz konusu sözleşme yabancı 
ülkede bulunan taşınmazlara ilişkin ise 
veya tek taraflı bir hukukî işlem şeklin
de ise bu kural uygulanamaz.

3) Aile Hukuku

Arjantin'deki tasarının 23. maddesi de 
"eşlerin, aralarındaki mal rejimi ile 
düzenlenmeyen hak ve yükümlülüklerinin 
müşterek ikametgâh hukukuna tâbi 
olacağını" belirtmektedir. Bu kanuna 
göre "evlilik ikametgâhı", eşlerin birlikte 
yaşadıkları yerdir ve böyle bir yer 
olmaması halinde kocanın ikametgâhıdır. 
Boşanan veya hukuken ayrılık kararı 
alan kadın yeni 
etmedikçe kocasının 
muhafaza eder.
tarafından terk edilen kadın, başka bir 
ülkede kendisine ait bir ikametgâh 
tesis ettiği ispat edilmedikçe müşterek 
evlilik ikametgâhını korur.

Arjantin tasarısının 24. maddesine 
göre, "evlilik anlaşmaları ve mal rejimi, 
malların bulunduğu ülke hukuku tarafın
dan eşya hukuku konuları açısından 
yasaklanmadıkça ilk müşterek ikametgâh 
kanununa tâbidir". Peru Medenî Kanunu 
da 2078. maddesinde mal varlığı rejimi 
ve eşlerin mallarıyla 
ilk evlilik ikametgâhının yetkili olduğunu 
belirtmektedir. Peru
ikametgâhın değişmesinin eşler arasındaki 
ilişkilerde bir değişiklik yaratmayacağını 
belirtmektedir.

Arjantin'de
(evlilik) ikametgâhının nikâh merasimin
den sonra eslerin ikametgâh tesis ettik
leri ilk ülke olduğunu belirtmektedir. 
Eğer eşler hiç bir zaman aynı ülkede 
ikamet etmemişlerse farklı mal rejimine 
tâbi olabilir. Arjantin tasarısı (md. 
24/2 de) Peru Kanununa paralel olarak 
"ikametgâh değişikliğinin, mallara ilişkin 
olarak eşler arasındaki ilişkiyi düzenleyen 
yetkili kanunun değişmesine yol açmaya
cağını" belirtmektedir.

Boşanma 
Peru Kanunu
ikametgâh kanununu yetkili kılmaktadır. 
Arjantin kanun tasarısı ise daha ayrıntılı 
bir düzenleme getirmiştir (md. 25). 
Buna göre boşanma ve ayrılık, kritik 
anda eşlerin ikamet ettikleri ülke hukuku
na tâbidir; aynı ülkede ikametgâhları 
olmaması halinde ise uygulanacak kanun,

ikametgâhının 
"Kritik an"

bir ikametgâh tesis 
ikametgâhını 

Aynı şekilde kocası

Peru Medenî Kanunu'na göre 
evlenme ehliyeti ve evliliğin temel 
şartlan, her eşin ikametgâhı kanununa 
tâbidir (md. 2075). Arjantin Milletler— 

Özel Hukuk Kanun Tasarısınaarası
göre ise "kişilerin evlenme ehliyeti, 
şekil şartları, mevcudiyeti ve geçerliliği 
yanında hükümsüzlüğü konularında evlen
me akdinin yapıldığı ülke hukuku yetkili
dir". Peru ise sadece nikâh işleminin 
şekil şartlarının, akdedildiği ülke kanunu
na tâbi olduğunu belirtmekte (md. 
2076) diğer yönlerden ikametgâh kanun
larına yetki tanımaktadır (md. 2075).

Arjantin'de halen yürürlükte olan 
2393 sayılı kanunun 2 ve 9. maddelerine 
ve tasarının 22. maddesine göre "Yabancı 
bir ülkede veya Arjantin'de akredite 
olmuş bir diplomatik temsilcilikte 
akdedilmiş evlilikler, taraflar kan veya 
sihri hısım ise ... veya taraflardan biıi 
diğerinin eşini öldürmüş veya cinayete 
iştirak etmiş ise veya taraflardan biri 
zaten daha önceden evli ise veya aynı 
anda birden fazla 
ise bu evlilikler tanınmaz."

ilgili hususlarda

kanun koyucusu,

ilk müşterektasnrı

kişiyle evlenmekte

konsolosluklarda 
iki eşin de

Arjantin'de
akdedilen nikahlar her 
yabancı olması halinde geçerlidir. Üıe 
yandan yabancı bir ülkede kıyılacak 
evlenme akdinin yapıldığı yer 
Arjantin kanunlarından daha kısıtlayıcı 
hükümlere yer veriyorsa, Arjantin kamu 
düzenini ihlâl etmemek kaydıyla bunlara 
da uyulması gerekir.

Bulundukları ülkelerin karşı çık- 
Ar jant in diplomatik

konusundave ayrılık 
(m d. 2081), müşterekise

hukuku,

halindemaması
temsilcilikleri ve konsoloslukları, yabancı 
(ilkelerde Arjantin vatandaşları arasında 
nikah kıyabilir (md. 22/3).

öte yandan Peru Medenî Kanunu, 
eşlerin kişisel ilişkilerinden kaynaklanan 
hak ve borçlarıntn evlilik ikametgâhı 
kanununa tâbi olacağını belirtmekte.

olmaması

davalınınandakritik
bulunduğu ülke kanunudur, 
nedir, nasıl belirlenir? Arjantin tasarısı
na göre kritik an, ayrılık ve boşanma 
gerekçeleri olarak öne sürdükleri olayla- 

ettiği tarih ve süreci ifaderın cereyan 
eder.

Boşanma gerekçeleri hakkında 25. 
maddenin üçüncü paragrafında getirilen 
hüküm şöyledir: İster Arjantin'de isterse

müşterek bir ikametgâhın 
halinde en son müşterek ikametgâhları 
kanununa yetki tanımaktadır (md. 2077).
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yabancı bir ülkede gerçekleştirilen bir 
evlilik olsun, o esnada her iki eş de 
Arjantin’de ikamet ediyorsa, ancak 
ayrılık anında Arjantin hukukunda tanınan 
ayrılık nedenleri ile boşanma kararı 
alınabilir (2393 sayılı Kanun ınd. 7).

Peru Medenî Kanunu da boşanma 
vc ayrılık nedenlerinin müşterek ikamet gâh 
kanununa tâbi olduğunu belirtmektedir 
(md. 2082/1). Ancak, boşanma veya 
ayrılık, o ikametgâh edinilmeden önce 
ortaya çıkan gerekçelere dayandırılamaz.

Nesep konusuna gelince Arjantin 
Milletlerarası Özel llııkıık tasarısı 26.

Peru Medenî Kanunu da 
maddede öngörülen kuralları 

belirlemektedir. Arjantin tasarısına göre 
babalık ilişkisinin tespitinde, bu ilişki 
evliliğin geçerliliğine dayandığı ölçüde 
evlilik kanununa tâbidir. Evlilik dışı 
ilişkilerde ise çocuk doğduğunda anne 
ve babasının ikamet ettikleri ülke hukuku 
gcçerlidir. Çocuk doğduktan sonra anne 
vc babasının evlenerek nesebin tashihi 
yoluna gitmeleri durumumla da evliliğin 
geçerliliğine ilişkin kanun yetkilidir. 
Resmî bir işlemle nesebin tashihi söz 
konusu olduğunda ise bu işlemin yapıldığı 
ülke kanunu tatbik edilecektir (ıııd.26). 
Evlilik dışı babalık ilişkilerinden doğan 
bak ve yükümlülükler, bu ilişkinin tanındığı 
ülke hukukuna tâbidir.

Peru Medenî Kanunu, evlilik içi 
ilişkide nesebin. evliliğin nkdedildiği 
ülke hukukuna veya çocuğun doğduğu 
anda evlilik ikametgâhının bulunduğu 
yer hukukuna tâbi olacağını belirtmektedir 
(md. 2083).
daha çok çocuk lehine ise o uygulanır.

Evlilik dışı babalık konusu, bunun 
etkileri veya babalık reddi, ebeveyn ile 
çocuğun rızasını araması halinde hukukuna 
tâbidir. Böyle bir müşterek ikametgâh 
olmaması halinde, anne ve bahadan 
çocukla, ilişkisini gösterebilmiş 
kanundaki ifadeyle, 
respecto al hijo çocukla ilgili bir statüye 
sahip olan (annenin veya bahanın) ikamet
gâhı kanunudur. Bu statü çeşitli şekillerde 
ispat edilebilir. Eğer ne anne ne de 
baba böyle bir statüde değilse (posesioıı 
de estado) çocuğun ikametgâhı kanunu 
uygulanır. Çocuğun tanınması da ikamet
gâhı kanununa tâbidir (208'1/son).

Peru Medenî Kanunu, eşlerin sonra
dan evlenmesi suretiyle nesebin tashihin
de evlenme yeri kanununu yetkili kılmak
ta (md. 2086) ancak çocuğun ikametgâhı 
kanununun çocuğun rızasını araması halimle 
bu kanunun uygulanmasını öngörmektedir. 
Bir İdarî veya yargı kararı ile nesebin

tashihi talebimle bulunmak için ehliyet, 
tanıyacak ana. veya babanın ikametgâhı 
kanununa göre belirlenecektir. Bu şekilde 
ta m ııahi İme ehliyeti ise çocuğun ikamet
gâhı kanununa tâbidir. Nesebin 
işlemi ise belirtilen her iki kanuna da 
uygun olmalıdır.

Babalığın reddi accîon para impugııar 
la Ic.gitimacion hususumla da çocuğun 
ikametgâhı kanununu yetkilidir (md. 
2986/111).

tashihi

Evlîıt. edinme konusunda ise evlât 
edinecek olan ile evlatlık ikametgâhları 
kanunlarının izin vermesi gerekmektedir. 
Evlât edinenin ikametgâhı kanunu, ehliyet, 
yaş, medenî hali, eşiti rızası ve evlât 
edinme için gerekli bütün konularda 
yetkili kanundur. Evlât edinilecek çocuğun 
ikametgâhı kanunu ise çocuğun ehliyet, 
yaş, medenî durum, veli veya karıımî 
temsilcilerinin rızası, tabiî ailesiyle 
ilişkilerin koparılması, çocuğun ülkeyi 
tcık etmesi konusunda izin konularında 
yetkilidir (md. 2087).

maddesinde, 
2083.

d) Mir as Hukuku

Arjantin’de yürürlükteki Medenî 
Kanunun 3283 ve 3612. maddeleri ve 
tasarının da 30. maddesine göre, miras, 
bıraktığı malların yeri vc cinsi ne olursa 
müteveffanın son ikametgâhı kanununa 
tâbidir. Aynı şekilde Peru Medenî Kanunu’- 

maddesine göre 
giren mallar nerede olursa, 
veffanın son ikametgâhı kanununa tâbidir. 
Peru Cumhuriyeti sınırları dahilinde 
bulunan mallar, müteveffanın son ikamet
gâhı kanunu uyarınca yabancı bir Devlete 
veya kurum la rina intikal ediyorsa Peru 
Kanunu uygulanır (md. 21 Ol). Peru’da 
konuya ilişkin hükümler çok kısa bir 
şekilde belirtilen iki maddede düzenlenir
ken yeni Arjantin tasarısı daha ayrıntı
lı dört maddede konuyu ele alınıştır.

Arjantin’de vasiyetname düzenleme, 
değişiklik yapına veya iptal etmek 
ehliyeti yönümden o şalısın vasiyeti 
yaptığı zaman ikamet elliği ülke kanunu 
yetkili kılınmıştır. Yeni bir ikametgâh 
edinilmesi daha önceki ikametgâhında 
kazandığı vasiyeti iptal ehliyetini ortadan 
kaldırmaz (md. 31 /1). Vasiyetnameyi 
yaptığı anda ikamet elliği ülke hukuku 
hu vasiyetnamede yer aİan hükümlerin 
yorumlanması, iradeyi etkileyen durumla ı, 
müşterek vasiyetnamelerin ve miras 
mukavelelerinin kabul edilebilirliği konula
rımla yetkilidir (md. 31; Portekiz Medenî 
Kanunu 63, 64). Arjantin Medenî Kanunu
na göre vasiyetnamenin esasına ilişkin 
geçerliliği müteveffanın son ikametgâhı

2100. t erekeye 
olsun ınüıe-

n un

Bu iki kanundan hangisi

olanın, 
posesion dc estado
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kanununa' tâbidir (md. 3612). Tasanda 
da 33. madde şu hükme yer vermektedir: 
"Vasiyetnamenin geçerliliği, düzenlendiği 
veya ölümü anında müteveffanın ikamet
gâhı kanununa veya tanzim edildiği 
ülke kanununa göre belirlenir". Arjantin 
vatandaşlarının kendilerini temsil eden 
diplomatik personel önünde tanzim 
ettikleri vasiyetler geçerli kabul edilmek
tedir. Arjantin vatandaşları ve Arjantin'de 
ikamet etmekte olan yabancılar, Arjantin 
diplomatik temsilcileri ve konsolosları 
önünde vasiyetname tanzim edebilirler 
(md. 33/11).

S) Eşya Hukuku

göre, akdi yükümlülükler tarafların 
açıkça seçtikleri hukuka tâbidir. Eğer 
böyle bir seçim yapılmamışsa söz konusu 
borçların ifa yeri kanunu yetkilidir. 
İfanın farklı yerlerde olması durumunda 
temel borcun ifa edileceği yer kanunu 
yetkili olacaktır. Bu şekilde bir temel 
edim de söz konusu değil ise akdin 
inikad ettiği yer kanunu uygulanacaktır. 
Peru Medenî Kanunu 2096. maddesi, bir 
önceki maddede belirlenen uygulanacak 
hukukun emredici kuralları da belirlediği
ni ve irade muhtariyetini de sınırladığı
nı ifade etmektedir.

Arjantin'de Milletlerarası özel 
Hukuk Kanun Tasarısı da "akitlerin, 
tarafların serbestçe seçtikleri kanuna 
tâbi olduğunu" belirtmekte, ancak 
"seçilen kanunun tarafların meşru 
olmayan çıkarlarım korumaması gerektiği
ni" hükme bağlamaktadır (md. 35). Ne 

ki, hukuku uygulanacak ülke ile o 
milletlerarası özel

Milletlerarası özel Hukuk Kanun
çeşit menkulTasarısınae göre, her 

mal, bulunduğu ülke hukukuna tâbidir. 
Başka bir deyişle ne tür olursa olsun 
tüm taşınırlar, vasıf landırılmaları, kesin 

nisbî devredilebili rlikleri ve konusu
bütün

varveya
olabildikleri gerçek nitelikteki 
hukukî ilişkiler açısından bulundukları 
ülke hukukuna tâbidirler (md. 16).

menkulün bulunduğu 
yerin değişmesi acaba nasıl bir değişiklik 
meydana getirecektir? Aynı maddenin 
ikinci paragrafına göre, eşyanın bulunduğu 
yerin değişmesi, iktisabı esnasında 
bulunduğu yer hukuku uyarınca kazanılan 
hakları etkilemez; ancak, ilgili taraflar, 
eşyanın yeni bulunduğu yer 
söz konusu hakların iktisabı ve koruııması- 

ilişkin olarak esasa ve şekle yönelik 
hükümlerine uymak zorundadırlar. Aynı 
mal üzerinde, bu malın yeni bulunduğu

üçüncü kişiler

sözleşme arasında 
hukuk açısından mâkul bir ilişki varsa 
o hukukun uygulanması engellenemez.

fiilden doğan borçlar, 
fiilin işlendiği ülke kanununa tâbi olmak
tadır. İşlenen bir suçla ilgili tazminat 
mükellefiyeti söz konusu ise o suçun 
cezai yönlerini düzenleyen kanun yetkilidir.

Başkasının işlerini vekâleti olmadan 
idarede, işlerin en çok yer aldığı ülke 
kanunu uygulanır (md. 34/2). Haksız 
zenginleşme söz konusu olduğunda ise 
haksız zenginleşen kişinin mal varlığında 
değer artışının yer aldığı ülke kanunu 
uygulanır (md. 34/son). Bustamente 
Kodu md. 167, 168; Portekiz Medenî

md. 43 paralel hükümleri ile

HaksızSöz konusu

hukukunun,

na

ülke hukuku uyarınca 
tarafından kazanılan haklar, değişiklik

ve yukarıda 
önce

Kanunu
dikkati çekmektedir. Peru Medenî Kanunu 

hükümlere 2098. maddedegerçekleştirildikten 
belirtilen koşullara uyulmadan 
kazanılmış olmak kaydıyle ilk alıcının
haklarından önde gelir.

Aynı şekilde Peru Medenî Kanunu 
2088. maddesi, aynî hakkın tesis 
edildiği anda menkulün bulunduğu yer 

yetkili kılmaktadır. T raıısit 
halinde olan menkuller en son 
yeri kanununa tâbidir. Aynı şekilde 
menkulün bulunduğu yerin değişmesi 
daha önceki ikametgâh kanununa göre 
iktisap edilen hakları etkilemez (md. 
2090). Ancak, üçüncü şahıslara karşı 
bu hakların etkili olabilmesi için yeni

öngördüğü koşullara

sonra
da benzer 
yer vermektedir.

7) Kıymetli Evrak
Arjantin'de tasarı kıymetli evraka 

uygulanacak esasları oldukça ayrıntılı 
bir biçimde düzenlemiştir. Poliçede 
ciro, kabul, garanti, protesto ve poliçey
le ilgili hakların kullanılması ve korunma
sı için gerekli diğer işlemler, yapıldıkla
rı ülke kanununa tâbidir (md. 43). 
Ancak, bir poliçede yer alan yükümlülük
ler, belirtilen kanuna göre geçersiz 
olmakla beraber daha sonra üstlenilen 
yükümlülüklerin poliçeye işlendiği ülke 
hukukuna uygun olması halinde poliçenin

yükümlülüğü 
etkilemez (md. 43/2). Bu esaslar aynen 
bono ve emre yazılı diğer senetlere de 
uygulanacaktır. Bu hüküm çeklere de 
uygulanabilir olmakla beraber, çekte

kanununu
varma

yer kanununun 
uyulması gerekir. bunoksanlıklarışekil

6) Borçlar Hukuku
Her iki ülkede de prensip itibariyle 

irade muhtariyeti kabul edilmektedir. 
Peru Medenî Kanunu 2095. maddesine
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linkin rıdiğer i emi nalipotekler ve 
göçerli kabil! edilmektedir vc luı kuınlla- 
rn uygun olnrnk Arjantin'de etki doğurur. 
AikîiV burada dn mütekabiliv'M esası 
öngörülmüştür, Başka bir deyişle söz 
konusu yabancı ülkenin aynı şekilde 
Aıjnııi in gemileri üzerinde tesis edilen 
ayj,î hakları tanıması şartı aranmaktadır.

görev ve yetkileri, 
tabidir (md. 17/son).

ödemenin yapılacağı ülke hukuku şu 
hususlarda yetkili olacaktır: a) Çekin 
ne zaman ibraz edileceği; h) Çekte 
kabul, teyit, çizgili çok vb. hususların 
geçerli olup olmadığı ve etkileri; e) 
Hâmilin baklan; d) Keşideeiniıı çeki 

ödemeyi durdurma hakkı; e) 
çekme koşulu, cirantalara, 

ve diğer borçlulara karşı 
korunabilmesi için protesto 

girişimler; f) Çekin

iptal veya 
Prof esi.o 
keşidociyc 
bakla mı
çekme veya benzeri 
şekil şartları.

Tasarının, 45. maddesinde hamiline 
ödenebilir senetlerin şekil şartları ve 
hukukî etkileri konularında bunların 
tanzim edildiği ülke hukuku yetkili 
kılınmıştır. Tahvillerin ve. hâmiline
senetlerin devri, devir işleminin yapıldığı 
ülke hukukuna tâbidir. Son olarak da şu 
noktaya işaret etmek gerekir: Poliçe, 
çek ve diğer emre veya hamile yazılı 
senetlerin ınııieberliği ve bunlardan
doğan haklar, damga pulu yapışı iril masını 
öngören kanunî düzenlemelere uyulup 
uyulmadığı hususuna tâbi kılınamaz
(md.46).

Knptan'ın 
bayrak kanununa 
b) Çatına

Ça t ma,
ülkenin knıuınn tfıbidiı ve çnima olayları 
ulusla rai ası sularda olup da Komilerin 
milliyeti aynı ise gemilerin milliydi
ülkesi kanununa tâbi okular. ">ıo vnndnıı

1910 tarihli Çatmalara İlişkin
Birleştirilmesi 

Konvansiyonu1 na
gemileri ilgilendi riyorsa 

bükümleri uygulatın, 
uluslararası sularda c.eıeyan 

gemiler farklı tâbiiyette ise 
kendi bayrak kanununa göre

cereyan ettiğisula mıda

çatına,
Kuralla tın 
Brüksel 
Devletlere ait

I lakktndaki
t a rai nlaıı

bu Konvansiyon
F.ğcr çalına 
erlerse vc
her biri
sorumlu olur vc bu kanunda öngöıulcn 
meblâğdan dalın fazlası sorumlu tutulamaz, 
c) Çeşitli Konular

Arjantin'de ıasarının 
kira ve

8) Deniz Ticareti Hukuku
Arjantin tasarısı, Deniz İbareti 

Hukukunu ilgilendiren konularda oldukça 
ayrıntılı düzenlemeler getirmiştir. Bunla t a 
genel çizgileriyle özet olarak değiniyoruz:
a) Gemiler

Gemilerin "milliyeti" veya "tabiiyeti" 
olup olmayacağı tartışmaları yapılmakla 
beraber, tasarı, 17. maddesinde gcıniloıin 
"milliyeti" ııin, bayrağını taşımaya 
yetkili oldukları Devletin hukukuna göre 
tayin olunacağını ifade etmekledir. 
Geminin milliyeti, sözle onusu Devimin 
yetkili makamla n tarafından usûlüne 
uygun olarak düzenlenen bir sertifika 
ile ispat edilir.

Geminin tâbi olduğu kanun, iktisap, 
mülkiyetin devri ve kaybı, imtiyazlar ve 
diğer aynî haklar ve teminat haklarına, 
ilişkin bütün hususlarda uygulanacaktır. 
Bu kanun aynı zamanda üçüncü şahıslar 
lehine bu işlemlerin bilinmesini sağlayan 
bildirim ve tescil tedbirlerine de uygula
nacaktır. Şıınıı da. eklemek gerekir ki, 
geminin milliyetinin değişmesi, hu gemi 
üzerindeki imtiyazları, diğer toıuinai 
haklarını veya nyııî hakları etkilemez ve 
bıı hakların intikali, bayrak değişikliğinin 
tasdik edildiği anda hukuken taşıdığı 
bayrak kanununa göre belirlenecektir 
(md. 17/ 4).

Yabancı bir gemi üzerinde, kendi 
kanunlarına göre kurulan ve tescil edilen

maddesine47.
elin ri erlere ilişkin 

geminin bayrağını inşıdığı 
tabidir. Dökme veya 

için yapılan 
kısmî cbarier sözleşmeleri ve 

taşıyıcının yükü

11 inego re
sözleşmeler 
Devlet Kanununa
muhtelif yük taşınması
lam veya 
genel olarak 
yerinde teslimini öngören btiı ün sözleşme
lerden kaynaklanan yükümlülükler ila 
yeri kanununa tâbidir.

va una

karasularında 
kın ı a r ma

göre 
alınan

18/2 m d. ye 
yapılan yardım ve 
tedbirleri, her ülkenin kendi kanunlarına 
tâbidir. Uluslararası sularda gerçekleş» i- 

ve yardımda, yardımrilen kurtarma 
eden veya kurtarılan gemi bayrak kanunu 
uygulanacaktır. Müşterek avarya, gemiııiıı 
bayrağını taşıdığı »ilke kanununa ıahidir.

unsurları, formnlit elcıi 
borcu bu kanuna göre boliıle-

Müşforok nvaı va
ve garanıc
nir. Müşterek avarya meblağının lıcsap-

oraıılı ödenmesi gibi 
yapıldığı liman

İn uması prorata, 
hususla r 
kanununa i ahidir.

ise bunlaıın

V- Sonuç

Kemli ne özgü 
Hukuk geleneği olan 
ülkeleri uyum çalışmalarına 
çeşitli konularda kanunlar ihtilâfı kurnl- 
ln nnı tek şekil bale gctircınemişloıdir.

kil abı

ÖzelMilletle taraşı
Güney Amerika 

rağmen

Kanunu onuncuMedeni . . t
bu konuya ayrılırken Arjantin -

Peru 
tamamen
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de fevkalâde kapsamlı tasarıların hazır
lanmış olması, içinde bulunduğumuz 
yıllarda bu hukuk branşının Latin Amerika 
ülkelerinde artan dinamizminin yoğunluk 
kazanacağını göstermektedir. Çok kısa ola

rak ve genel çizgileriyle özetlemeye ça
lıştığımız bu kuralların yargı organlarında 
uygulanış biçimiyle gelişecek jürisprüdans, 
karşılaştırmalı hukuk araştırıcılarını ya- 
kınen ilgilendirmeye devam edecektir.

Dipnotları :
(9) Arjantin Medenî Kanunu İngilizce 
çevirisi için bkz. Joannini, F.C. : The 
Argentine Çivi 1 Code, 1917. Arjantin 
Medenî Kanunu Paraguay tarafından da 
aynen benimsenerek kabul edilmiştir.
(10) Rodriguez, Novas / Goldschmidt, 
Werner : American-Argentine Private 
International Law, New York, 1966.
(11) Kabaalioğlu, Halûk 
Uluslu İşletmeler Hukuku,
1982 s. 34.
(12) Angeîo, Homer :
Corporate Entities", 
des Cours 443 (1970).
(13) Andean Foreigıı Iııvestment Code
(as of July 17, 1971) Conımon Regime 
of Treatment of Foreign Capital and 
of Trademarks, Patents, Licensees and 
Royalties, Codified Text of Decision 
No. 24, X International Legal Materials 
152 (1971).
(14) Andean Cornmission :
Code on Multinational Enterprises and
t he Regulations with
Subregional Capital (Decenıber 9-18, 
1971), 11 International Legal Materials 
357 (1972).
(15) Bk. dn 11.

(1) David Rene / Brierly, John : Majör 
Legal Systems in the VVorld Today, 2 d 
Ed., London, 1978.
(2) Wolff, Martin : Private International 
Law, 2 d Ed., Oxford, 1950
(3) Bu antlaşma metinleri için bkz. 37 
American Journal of International Lav/ 
95-197 (1943).

46 vd.

: Çok
İstanbul,(4) Wolff age 48; Kulın, K. : Comparative

Private International 
Ne w York,

Commentaries on 
La\v or Confliot of Laws

"Multinational 
1968-111 Recueil

1937 s. 124.
(5) Bu metinler için bkz. XIV International
Legal Materials 325 (1975) ve XVIII
International Legal Materials 
(1979).
(6) Alejandro, M. Carro : "Introduclory 
Note on the Codification of Conflicts 
Law in the New Peruvian Civil Code of 
1984", XXIV International Legal Materials 
997-1014 (1985).
(7) Dalıl, Enrique :
Code of Private 
XXIV International Legal 
269-291 (1985). Ayrıca bkz. Makarov : 
Que!Ien Des Incernationalen Privatrechts 
(1978).
(8) Bu konularda dn. 6'da belirtilen 
kaynaktan yararlanılmıştır.

1211

Andean
Argentina : Draft 

International La\v", 
Materials

Regard to
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YENİ DOĞAN ÇOCUĞUN ÖLDÜRÜLMESİ CÜRMÜ 

- PİR HUKUK TARİHİ ARAŞTIRMASI -

Yrd.Doç.Dr. Emin ARTUK

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Mehaz İtalyan Ceza Kanununun 
369. Maddesine (1) tekabül eden Türk

maddesi, 
cürmü failin veya

karısının yahut anasının veya kızının ve 
torununun yahut kız evlâtlığının
kız kardeşinin haysiyet ve 
kurtarmak için yeni doğmuş çocuk
aleyhine işlenmiş ise fail beş seneden
on seneye kadar ağır hapisle cezalandırılır.” 
demektedir.

yapılması gerektiği zannedilen 
vecibelerden kaynaklanıyordu. Herodot'un 
bize naklettiğine göre İranlılarda da 
küçükler tanrılara kurban ediliyordu. 
Ancak, zamanımıza intikal eden kaynak
larda, tanrılara kurban edilmenin haricin
de kalan, yeni doğan çocuğu öldürme 
fiilleri hakkında herhangi bir kayda 
rastlanma maktadır. Belki bu konudaki 
ilk ipuçları musevi Kanunlarının yaratıcısı 
Musa Kanunlarından çıkarılabilir. Musevi 
Hukukunda yeni doğan çocuğu öldürme 
suçunun cezalandırılmasına doğrudan 
doğruya temas eden herhangi bir hükme 
rastlanmamaktadı r. Fahrice, musevilerde 
evlilik içinde doğan çocukların hiçbir 
zaman tehlikeye maruz kalmamalarını, 
onların allahın bir hediyesi olarak sayıl- 
malarıyle (kabul edilmeleriyle) izah 
etmektedir (4). Tacitus bize, musevi 
toplununum çocuk öldürmeyi kabul 
etmediğini bildirmektedir. Bu husus, 
musevilerde çocuk düşürme ceza tehdidi 
altına alınmadığından inandırıcıdır. 
Bununla beraber çocuk öldürme fiilinin 
gerçekleşmesi halinde fail idam edilmek
tedir, zira, Musevi Hukukuna göre "İnsan 
kanı akıtanın da kanı akıtılacaktır.”.

Eski Yunanda da çocuk öldürmenin 
sık rastlanan bir fiil olmadığı görünmek
tedir. Bu zamanda, 
doğan çocuktan kurtulmanın bir 
olarak uygulanıyordu. Terketme konusun
da özel hükümlerin geçerli olduğu Tebai 
ve Efes dışında, fiil, eski Yunanın 
bütün şehirlerinde meşru olarak kabul 
ediliyordu. Bununla beraber ekseriya 
Aristo'nun da reddetmediği çocuk düşür- 

yoluna başvurulurdu. Çocuk öldürmenin 
Yunanistan'da yasak olduğu görüşü 
Sclıoemann'ın bu hususda özetle "hiçbir 
kanun yetiştirmek arzusunda olmadığı 
çocuğunu öldürmek hakkını babaya 
vermese de terketmek hakkını vermekte-

dini
Ceza Kanununun değişik 453. 
(2) "Kasten katil

veya 
namusunu

Maddeden anlaşılacağı gibi 
için . öngörülen 
ve namusu

bu suç
ceza miktarı, haysiyet 

kurtarmak saiki gözönüne 
alınarak âdi adam öldürme fiilinin ceza
sından çok daha düşük olarak tespit 
edilmiştir (3). Ancak suçun, adam öldür
meğe göre, az ceza verilmesini gerektiren 
bir fiil olarak kabulü tarih boyunca 
tartışmalara neden olmuş ve yeni doğan 
çocuğa karşı işlenen öldürme fiilinin 
mağdurunun kendini 
bulunması ve fiili işlemekteki kolaylıklar 
nedeniyle adam öldürme fiiline oranla 
daha şiddetli cezalandırılması fikri ileri 
sürülmüştür.

Bu yazıda 
öldürülmesi 
cezalandırılması

müdafaadan aciz

yeni doğan çocuğun 
cürmünün unsurları

.... --b Eski çağlar,
ve Alman Hukuku gözönüne 
incelenecektir.

ve
Cermen
alınarak

"terketme" yeni 
vasıtası§ 1. Eski çağlarda

çocuğun öldürülmesi cürmü
yeni doğan

a) Fenikelilerden Eski Yunanlılara
kadar

Tarihin en eski çağlarından 
miza pek az hukuki 
etmesine rağmen, Fenike ve Kartacalılar- 
da yeni doğan çocuğu öldürme cürmünün 
pek de istisnai bir fiil olmadığını eski 
çağ yazarları bize nakletmektedirler. 
Genellikle, bu toplundan, masum çocukla
rın hayatına tecavüze sevkeden neden,

zamaııı- 
eserler intikal

m e
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dir." denmesinden çıkmaktadır (5). 
b) Roma Hukuku

hâkimiyetini keyfi bir şekilde kullanama- 
(9) ve ayrıca Romalıların nüfus 

artmasını teşvik konusundaki gayretleri 
nedeniyle Spangenberg'in görüşü savunula
maz. Bu bakımdan Romalıların çocuk 
öldürme fiillerini cezalandırmadıkları 
iddiası pek zayıf kalmaktadır. Çocuklarını 
öldüren ebeveyinler muhtemelen parricidium= 
usulü öldürme hükümlerine göre cezalan
dırılmışlardır. Ancak, çocukları üzerinde 
hayat ve memat hakkına hiçbir zaman 
sahip ol mı yan annenin, her zaman usulü 
öldürme hükümlerine tâbi kılındığı 
kat'i olarak söylenebilir (10).

Wehrli (11) ve Carrara'nın (12) 
görüşe göre, yeni

ması

Eski Roma devrinde neşredilen 
hiçbir kanunda çocuk öldürme cürmü 
yer almadığından, Romalılarda bugünkü 
anlamiyle çocuk öldürme kavramının 
tanınmadığı itiraz edilemez bir şekilde 
kabul edilir. Buna rağmen yeni doğan 
çocuğun öldürülmesi fiilinin ceza tehdidiy
le karşılanmadığı da söylenemez. Ancak 
literatürde, yeni doğan çocuğun öldürül
mesi fiilinin hangi tarihten itibaren 
cezalandırıldığı hususu, fikir ayrılıklarının 
doğmasına neden olmuştur.

Spangenberg'in iddiasına göre (6), 
genellikle Romanın en eski devirlerinde 
yeni doğan çocukların öldürülme veya 
terkedilmeleri adetti. Evlâtları üzerinde 
hâkimiyet hakkına (Patria potestas) sahip 
olan aile babasının, 
hakkı (ius vitae et 
bir deyişle, babalara çocukları üzerinde 
hayat ve memat (ölüm) selâhiyeti 
verilmişti (7).

Bu fikre karşılık Roma'da, yeni 
doğan çocukların öldürülme veya terkedil- 
rneleıine sık sık rastlanıldığına işaret 
eden Mittermaier (8), bu konuda M.ü. 
753-715 yılları arasında hüküm süren 

getirdiği sınırlamaları 
zikretmektedir. Sonraları hukuki düşiince- 

XII.Levha Kanununa (M.Ö. 451)
edecek olan Kral Romulus zamanın

da, aile babasının yetkileri sınırlandırılmış- 
Bu hükümlere göre aile babası, 

üzerindeki hayat ve 
dayanarak
hastalıklı olan üç yaşından

savundukları bir 
doğan çocuğun üçüncü bir şahıs tarafından 
öldürülmesi, adam öldürme sayılarak 
cezalandırılırdı.

mutlakaöldürmeninÇocukları
cezalandırıldığı, Caracalla, Elagabal ve 
Alexander Severus 
ve çocukların terkedil meşini muhtemel 
adam öldürme sayarak söz konusu fiile 
adam öldürme hükümlerini uygulayan 
hukukçu Paulus*un ifadesinden de çıkmak
tadır. Konuyla ilgili kısmı Paulus aşağıda
ki şekilde kaleme almıştır:

"Sadece yeni doğan çocuğu boğan 
değil, düşürten, gıda vermiyen 
ve umumi yerde onu başkasının

adam

öldürmeonları 
necis) vardı. Diğer zamanında yaşı yan

Romulus' un terkedeninmerhametine 
öldürme hükümlerine göre cezalan
dırıldığı kabul edilir." (13) 

Fabrice'de (14), Tertullianus ve
çocuğun 

t ey i d

leri
tesir

yeni doğan 
yasaklandığını

Lac t ant i us 'uııtı. öldürülmesinin 
ettiklerini bildirmektedir.

Konstantiıı zamanında çocukların 
terkedilmesiyle ilgili bir kanun, sadece 
fakirlere, çocuklarını satmak hakkını 
veriyordu. Bundan da, yeni doğan bir 
çocuğun hayatına keyfi bir şekilde 
tasarruf etmenin sona erdiği anlaşılmak
tadır. Teıketme ceza tehdidiyle karşıla
nınca, çocuk öldürmenin de cezalandırıl
dığını kabul zarureti doğar.

"Infans" (15)= anlama ve *Şleme 
gücüne sahip olmr^n çocuk sözcüğünü 
kullanıp, çocuk öldürmeyle meşgul olan 
ilk kanun İmparator Valentinian, Valens 
ve Gratian'ın müşterek hükümranlıkları 
sırasında neşredilmiştir. Burada ezcümle, 
çocuk öldürme c.ürmünü işleyenin idam 
cezasıyla cezalandırılacağını bilmek 
zorunda olduğu belirtilmektedir (16).

Aynı İmparatorların kanunları,
"terketme" konusunu da ele almışlardır.

‘ dfflain

mematevlâtları
hakkına garibesihilkat
sakat ve
küçük çocuklarını, beş kişinin de tanıklı
ğıyla ölüme mahkûm edebilirdi. Böylece 
bu nitelikleri taşıyan çocukların imparator
luk devrinin sonlarına kadar yok edilebil
melerine müsaade edilmişti.

Daha sonraki zamanda aile ilişkileri
nin sarsılması sonucunda (ob discordiam 
parentum) yani babanın çocuğu

neticesinde çocukların terkedilmeleri
tanıma

ması
vuku bulmuştur.

Evlilik dışı 
garibesi, sakat ve 
gibi nitelendirilip , , , ,
ve dolayısıyla onların tâbi tutuldukları 
muameleye maruz kalıp kalmadık arı 
bilinmese dahi, aile babasının evlatları 
üzerindeki öldürme hakkının Lex. 5 leg. 
Pomp 48,9'a göre sınırlandığı bilinmekte
dir.

hilkatçocukların, 
hastalıklı çocuklar 
ni t e 1 e ndi r i 1 m e di k 1 e r i

Hukukunda, yemAile babasının evlatları üzerindeki Roma
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Ancak VVcrgeld'in ödenmemesi yeni 
doğan çocuğun, dini yıkanma, gıda 
alabilme, bağırarak hayati belirti göster- 

gibi nedenlerle yaşını hakkı kazanma
sına kadar devam ederdi. Bu andan 
itibaren ananın çocuğunu öldürmesi 
Wergeld,in ödenmesi neticesini doğururdu.

Germenlerde babanın çocuğu koruma 
hakkı (2^) vardı, (Das Reclıt der Muııdschaft 
Roma hukukundaki "ius vilne et necis" e 

hak, çocuğun yaşam

çocuğun öldürülmesi bahsine son verirken 
özetle, Roma'da, daha henüz Cumhuriyet 
Devrinde çocuk öldürme fiilinin 
yaptırımı altına 
önce Parricidium=usulü öldürme, 
sonra ise adam öldürme hükümleriyle 
mahkûm edildikleri söylenebilir (17).

S 2.Cernıen Hukuku (M S. 5.asrın 
sonuna kadar)

ceza
alınarak faillerin 

daha
nıe

En eski Germenler'de 
öldürme cürmünüıı var 
münakaşalıdır.

VVilda, (18) eski Germen örf ve 
an'ailelerine göre sadece babanın, 
deformasyon veya zorunluk nedeniyle 
yeni doğan çocuğunu terk ederek ölüme 
mahkûm etmeye hakkı olduğunu, ancak 
yukarıda belirtilen nedenler gerçekleşme
den de söz konusu haktan yararlanıldığını 
iddia etmektedir.

Çocuk öldürmenin yasa klanın asiyle 
Tacitus'un "Germania" 'sındaki

çocuk 
olup olmadığı

benzi yen bu 
hakkı kazanmasıyla sona ererdi. Yaşam 
hakkı elde eden yeni doğan çocuğun 
terketme veya fiziki bir etkenle, ana, 
baba veya başka bir akraba taralından 
öldürülmesi halinde parricidium, söz 
konusu fiilin üçüncü bir şahıs tarafından 
işlenmesi halinde ise basil adam öldürme 
hükümleri uygulanırdı.

Yeni doğan çocuğun öldürülmesine 
ilişkin ilk yasal hükümlere (27) M.S.500 
yıllarına doğru Frank Krallarından 
Glovis zamanında Katince kaleme alınan 
"Lcx Salica" 'da rastlanır (28), Söz 
konusu kanunun 29.faslının 5.§ göre: "Ana 
karnındaki biı çocuğu veya hentb ismi 
olınıyan yeni doğmuş İıir çocuğu, doğmasın
dan 8 gün içinde öldüren 100 solidi'yo 
tekabül eden (karşılığındaki) 4 Denar 
para cezasına mahkûm olur." (29).

Daha katı bir anlayışı Vizigot 
Kralı Ghindasvvind tarafından yayınlanan 
"Lex Visigoi horum" ortaya koymaktadır. 
Kanunun 6.Faslının, 3,7 hükmü:

"Dindarlıklarını unutarak evlât katili 
olmaktan daha kötü birşey yoktur. 
Krallığımızın eyaletlerinde kadınlar 
tarafından olduğu gibi erkekler 
tarafından da işlenen bu kötülüğün 
(çocuk öldürme) yaygın olduğu 
bildirildiğinden, hür veya köle bir 
kadın, erkek veya kız evlâdını 
öldîiıür veya rahminde bulunanı 
ilâçla düşürür veya doğan evlâdını 
herhangi bir şekilde öldürmeye 
teşebbüs ederse, böyle bir olayla 
karşılaşan eyalet veya ülke hakim
leri, sadece bu cürnıti işleyeni 
ölüme veya hayatlarını korumayı 
istiyorlarsa, gözlerinin kör edilmesi
ne mahkûm ermekle yetinmemeli, 
fakat ayrıca kocalarına da 
konusu fiili işlemeyi emretmişler 
veya buna müsaade etmişlerse, 
aynı cezayı hükmetmekten kaçın
mamalıdırlar şeklinde hüküm 
koyarak, biz bu düzensiz davranışı 
yasaklamaya karar verdik." demek
tedir (30).

ilgili,
(MS.98-99) "Çocukların sayısını sınırlandır
mak veya birinci çocuktan sonra doğanlar
dan birini öldürmek alçakça bir hareket
tir ve başka yerdeki iyi kanuni hükümler
den ziyade oradaki (Germanya) iyi 
ahlaki fikirlerle bir sonuca varılır." 
ifadesine (19) dayanan kimselerin sayısı 
az değildir. Geyer (20) Tacitus'un bu 
ifadesiyle, çocuk öldürmeyi değil olsa 
olsa Romalı kadınlar tarafından sık sık 
başvurulan çocuk düşürme fiilini kastetti
ği fikrindedir. Tacitus'un ifadesini 
çocuk öldürmeyle ilgili olarak yortırıılamı- 
yan Spangenberg (21) gibi Fabrice de, 
onun sözlerinin Germanya'da hukuken 
değersiz olduğunu belirtmektedir.

VVergeld'i (22) talep etmeye 
hakkı olan hiç kimsenin bulunmaması 
nedeniyle çocuk öldürmenin ceza tehdidi 
altına alınmadığı fikrini 
Mitlertnaier'in bu görüşünü kabul el mi yen 
Geyer, VVergeld'i talep hakkına genellikle 
meşru çocuklar için baba, gayrimeşru 
çocuklar için ise bizzat Mitterrnaier'in 
(23) belirtıiği gibi ana yetkilidir, dernek
tedir (24). Il/flsclıner (25) çocuğun ona 
tarafından öldürülmesi halinde VVcrgcId'in 
miktarının teshirine ihtiyaç olmadığını, 
zira muhtemelen VVergeld'in tespitinin 
aile reisi sıfatıyla kocanın salâhiyetine 
terkedikliğini iddia etmektedir.

Frieseıı Kanununun (V.Fasıl) 
getirdiği bir istisnaya göre, VVergold 
ödenmeden ortaya kaldırılabilecekler

savunan

süz

arasında, anası tarafından öldürülen 
yeni doğan bir çocuk da sayılmaktaydı.
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"Hür veya köle bir kadın, erkek 
veya kız evlâdını öldürürse" (31) ifadesin
den, kanunda çocuk öldürmeden bahsedil
diği anlaşılmaktadır. Her ne kadar Lex 
Visigothorıım gayrimeşru çocukların 
öldürülmesinden bahsetmemekte ise de, 
kanunun yukarıdaki hükmünün yorumundan 
onların da muhtemelen madde kapsamı 
içine alındıkları anlamı çıkarılır (32). 
VVilda (33) ve Wehrli'de (34) Geyer'in 
düşüncesine katılmaktadırlar. Hattâ \Vohrli, 
Lex Wisigothorum'un evlilik dışı münase
betten doğan çocukların öldürülmesi 
fiilini, adam öldürmenin hafifletici 
değil, bilâkis ağırlatıcı bir sebebi olarak 
kabul ettiğini belirtmekte ve bu düşünce
sini eski Cer menler'de namus kavramına 
ehemmiyet verildiği gerekçesiyle açıkla
maktadır.

uyguluyordu. Daha sonraları ise, fiilin 
işlenme nedenleri gözönünde tutularak 
15,10 ve 7 senelik Kilise cezalarına, 
örneğin çile çekme hükmedildi.

Vaftiz edildikten sonra çocuğun 
öldürülmesi bilhassa daha sonraki devirler
de para cezasının hükmedil inesi sonucunu 
doğurdu. Sadece kilise hukukuna ilişkin 
yukarıdaki yaptırımlar, çocuğu öldüren 
kadının dtinycvi(laik) mahkemeye sevkedil- 
mcsi halinde gözönüne alınmaz ve dolayı
sıyla da dünyevi (laik) mahkemenin 
vereceği cezaya tesir etmezdi.

Çocuğun öldürüp, cezadan kurtulmak 
için ülke dışına kaçan kadın toplum 
dışına atılırdı (37).
§ 3. Iö.Asırda yeni doğan çocuğu öldürme 

cürmünc ilişkin cezai hükümler ve 
Constitutio Criminalis Carolina

Çocuk öldürmenin cezasının her 
iki gözün kör edilmesi ve fiilin işlenmesi
ni azmettiren veya hiç olmazsa işlenmesi
ne razı olan evli kadının kocasının da fiili 
işleyenle aynı cezaya çarptırılması, 
kanunda kayda değer hususlardan sayıla
bilir.

16. Asır Alman C on Hukukunda 
eşine rasHanmıyan bir kargaşa hüküm 
sürüyordu. Burada bu kargaşanın sebeple
rinin izahına girmiyeceğiz. Ancak şu 
kadarını belirtelim ki, Alman 
Meclislerinde hukukçular, cezai mevzuatı 
bir düzene sokmak için çaba gösteriyorlar-

M illet

örf ve âdet hukuku olan Cermen 
Ceza Hukukunun daha sonraki gelişmesin
de kilisenin etkisi aşikârdır. Bu etki 
bilhassa İsveç ve İskandinav halk hukukla
rı vasıtasıyla ispat edilebilir.

Evlilik dışı yeni doğan çocukların 
öldürülmesiyle meşgul olan Kilise Hukuku, 
bakım güçlüğü, ayıbın gizlenmesi maksadı 
gibi söz konusu fiilin işlenmesine neden 

saikleri gözönünde bulundurarak 
bunları birbirlerinden ayırmıştır. Gerçek
ten Regino de causis Synod.C.II.65:

"Fakat fakir bir kadının bakım 
güçlüğü veya fuhuşla ıııelüfluğu 
veya cürmünü gizlemek maksadıyla 
fiili işlemesi arastnda çok büyük 
bir fark vardır." 

demektedir (35).
Çocuk öldürme 

olarak VVilda, çocuğun evlilik dışı veya 
zina mahsulü olmasını aramaktadır.

Hukukunda yeni

dı.
1507 de Johann Freilıerr zu 

Scluvaızenberg und Iloheıılandsberg (38) 
"Bambergcr Halsgerichtsordmıng" 
(Constitutio Criminalis Bambergensis 
CCB) kaleme aldı. CCB çok az değişik
liklerle "Brandeııburgische Ilaîsgcriclıisord- 
nııng" olarak Brandenbıırg prensliklerinden 
Ansbach ve Bayreullı'da 1516 yılında 
yayınlandı (3°). Her iki kanun Almanya- 

zamaııki en önemli Ceza Kanunu

u

olan
mu o
olan ve V.Karl zamanında, 1532 yılında 
Regensburg Millet Meclisi tarafından 
kabul edilen "Constitutio Criminalis
Carolina" (C.C.C.) 'ııın esasını meydana 
getirmişlerdir (40).

Yeni doğmuş çocuğun öldürülmesi 
suçuna ilişkin C.C.C.' nın maddeleri (41) 
usule ilişkin bir hüküm hariç, aynen 
1507 ve 1516 kanunlarından alınmış (42) 
olup, bunlardan 35 ve 36.maddeler "gizli 
olarak doğum yapmasından ve çocuğunu 
öldürmesinden şiiphniıiIen anne hakkında 
kâfi belirti" başlığını taşımaktadır.
Maddeler işkencenin uygulanabilmesi 
için ne zaman kâfi şüphe sebebi bulundu
ğunu açıklamaktadır (43).

Gerçekten m.35
"Bir kızın (44) gizli olarak çocuk
doğurup öldürdüğünden şüpheleni- 
lirse, karnının büyüklüğü, sonradan 
küçülüp küçülmediği, halsizliği ve 
renginin solukluğu hususlarında

unsurusuçunun

Modern Ceza 
doğan gayrimeşru çocukların öldürülmesi
nin hafifletici sebep sayılmasına etki 
etlen âmiller, Kilise Hukukunda fiilin, 
zina ve adanı öldürme olmak üzere ıkı 
cürümden meydana geldiği kabul edildiğin
den cezayı ağırlaştıran nedenler olarak 
gözükmektedirler.

Eğer çocuk henüz vaftiz edilmeden 
öldürülmüşse, başlangıçta genellikle 
Kilise, eski devirlerin pek ağır lur 
yaptırımı sayılan "aforoz" cezasını (36)
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belirttiği gibi m. 131/2 
saklamak için" ifadesiyle 

evlilik dışı ilişkinin ürünü 
etmektedir. Ayrıca, 

çocuk öldürmeden, evlilik dışı çocuğun 
tarafından öldürülmesini anlı yan

özellikle bilgi edinil indidir. 
Eğer bu ve buna benzer durumlar 
mevcut ve şahıs da şüphe edilebi
lecek kimselerden ise daha 
geniş bir bilgiye sahip olmak 
için özellikle tecrübeli kadınlar 
tarafından ' muayene edilmelidir. 
Şüphe muayeneden sonra da 
aynen devam ediyor ve şüpheli 
cürmünü itiraf etmek istemiyorsa, 
işkenceye tâbi tutulmalıdır."

olduğunu
"hafifliği

de

çocuğun 
olduğuna işaret

anası
Kilise Hukukunun etkisi altında kalan
C.C.C.'nııı da aynı düşünceyi benimseme
si tabiidir. Binaenaleyh 
yemimi "kadın" teriminden evlilik dışı 
çocuğunu öldüren anneler yani dul veya 
evli olup ta zina mahsulü çocuk dünyaya 
getirenler de dahil olmak üzere evlilik 
dışı çocuğunu öldüren annelerin anlaşılma
sı gerekir (49). Söz konusu suçun faili 
sadece evlilik dışı yeni doğan çocuğun 
annesi olabileceğinden, anneden başkası m n 
yeni doğan 
öldürme veya 
öldürme 
neden olur (50).

Evlilik dışı çocuğun mağdur, annesi
nin de fail olduğu yeni doğan çocuğu 
öldürme suçunun Maddi Unsuru, (Objektif 
unsuru), evlilik dışı ilişkinin ününü, yeni 
doğan canlı ve tabii şeklini (la formntion 
naturclle) alan çocuğun öldürülmesidir. 
Böylece C.C.C. herşcyricn önce yeni 
doğan çocuğun evlilik dışı ilişkinin 
ürünü olmasını aramaktadır. Caıolina'nın

131.

maddede131.

ve m.36
"Fakat eğer çocuk annenin 
daha henüz sütü kesilmeden az 
bir zaman önce öldürülmüş ve 
anneden alınan süt mükemmel 
bir halde bulunmuşsa şüphe 
daha da ağırlaştığından işkence 
uygulanacaktır. Bununla beraber 
bazı doktorların hamile olmayan
ların da tabii sebepler neticesi 
sütleri olduklarının ispat edilebile
ceğine ilişkin tanıklıkları nazarı 
dikkate alınmayarak bu konuda 
yeni araştırmalar ebeler veya 
başka şekiller vasıtasıyla yapıla
caktır." (45)

çocuğu öldürmesi adam
şiddetli sebepli adam

bükümlerinin uygulanmasına

demektedir.
Maddi Ceza Hukukuna ilişkin 131. 

kenar başlığı "çocuklarınımaddenin
öldüren kız ve (46) kadınların cezalandı
rılması" olup, söz konusu maddenin 1. 
fıkrası.

yeni doğan çocuktan ne anladığı 
maddenin 2. fıkrasındaki doğumun çeşitli 
safhalarının belirtildiği "... doğumdan 
önce, doğmakla olan ve riojV’ktnn 

ifadesinden çıkarılabili r.
magrim un, yeni 

çocuğun öldürülmesi suçunun 
olabilmesi için kısmen ana

"Hayat ve tabii şeklini alan 
çocuğunu kötü niyetle ve kasten 
gizlice öldüren kadın öıf ve 
adete göre canlı gömülme ve 
kazıkla öldürülmeye mahkûm 
edilir. Bununla birlikte azabın 
sebep olabileceği büyük acıyı 
önlemek için, su kenarındaki 
yerlerde failin suda boğularak 
cezalandırılmasına 
edilir. Fakat suçun çok işlendiği 
yerlerde, korkutmanın etkili 
olabilmesi için birinci cezanın 
(yani canlı gömülme, kazıkla 
öldürülme) uygulanmasını veya 
failin suda boğularak öldürülme
sinden önce kızgın kerpetenle 
işkenceye tâbi tutulmasını hukuk
çuların fikri alındıktan sonra 

. isteriz." (47) 
hükmünü koymaktadır.

C.C.C.’nın yukarıdaki hükümlerinin 
incelenmesi evlilik dışı çocuğun mağdur, 
annesinin de suçun 
gösterir. Gerçeklen m.35 gayet açık 
bir şekilde "İtem so man eyıı dirıı so 
für eyn Jungfrau gelıî ..." diyerek failin 
kız veya fuhuşla melîıf bir kadın (48)

sonra
Herhalde bu ifade, 
doğan 
konusu
karnından ayrılması gerektiğine işaret 
etmekledir. "... doğmakta olan ..." 
kelimeleri muhtemelen doğum işleminin 
tamamlanması anına karlar "... doğduktan 
sonra ..." (51) terimi ise,’ fiilin ne
zamana kadar icra, edilebileceğini gösteren 
zaman sınırını belirtmektedir.

müsaade

Canlı olarak doğması gererken 
çocuğun yaşama kabiliyetine sahip 
olması şart değildir (52).

Canlı olarak doğan çocuğun tabii 
şeklini alması, yani insan görünümünde 
olması lazımdır. Bu bakımdan yazarların 
çoğu hilkat garibeleri hakkında çocuk 
öldürme cezasının uygulanmaması fikrin
dedirler. Ancak her halükârda, Kilisenin 
mevzuat ve içtihada etkili olduğu bir 
zamanda sakal bir çocuğun öldürülmesi 
131. madde hükmünün uygulanmasına 
yol açardı.

faili olabileceğini

Yeni doğan çocuğu öldürme 
türlü şekillerde yani icrni veya

hareketle
fiili
ihmal suretiyle icrai bir
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işlenebilir.
Failin yeni doğan çocuğunun 

hayatını yok etme kastı suçun Manevi 
Unsurunu teşkil eder, m. 131/1. Carolina' 

131/2 maddesindeki "... hafifliği 
saklamak için ..." ifadesi faildeki kasta 
özel bir saikin de eklendiği anlamına 
gelir.

çocuk öldürme fiili karşılığı hükmedilen 
idam cezasının canlı gömme ve kazıkla 
öldürme
belirtmiştir. Ancak aftan ve bu halde 
suda boğdurma 
bahseden kanunun özelliği, suçun cezasını 
hafifletmektir.

Çok nadir olarak rastlanan istisna
lar dışında, genel olarak 16. asırda, 
Alman Devlet ve şehirlerinde verilen 
kararlarda C.C.C. esas alınıyordu. Bunun
la beraber C.C.C.'nın hükümlerinin ayrı 
ayrı bölgelerde nasıl uygulandığı hususun
da elimizde pek az kaynak bulunmaktadır.

infaz edileceğinisuretiyle

müsaadedennın cezasına

öngördüğü cezalaraC.C.C.’nın 
gelince :
Yeni doğan çocuğu öldürme suçunun 

cezaları arasında sayılan canlı gömme 
ve kazıkla öldürme (53), sadece ağır 
suçlular için ortaçağda uygulanan bir 

olup; oradan da Carolina’ya alınmış
tı. Bununla beraber bilhassa su kenarında
ki yerlerde idam cezasının suda boğdur- 

(54) tarzındaki infazına da müsaade 
edilirdi. Ancak suçun sık vukubulduğu 
yerlerde ya canlı gömme ve kazıkla 
öldürme veya kızgın kerpetenle işkenceye 
tâbi tutulanın suda boğdurulması yollarına, 
idam cezasının ağırlaşmış 
şekli olarak başvurulurdu.

Kaııunkoyucu tarafından istenmese 
dahi, çocuk öldürme cezasının hafifleşme
si eğilimi C.C.C. ile başlar. Gerçekten 
kanun, öldürme fiilinin faili olarak 
sadece anneyi kabul ettiği gibi, ancak 
cezayı ağırlaştıran nedenlerin bulunması 
halinde esas ceza olan, canlı gömme ve 
kazıkla öldürmeye hükmedilmesin*! öngörü
yordu. Bundan başka "... azabın sebep 
olabileceği büyük acıyı önlemek için su 
kenarındaki yerlerde ..." hâkime, idam 

hafif infaz şekli olan, suda 
verme yetkisi de 

bakımdan

(58)
ceza

§ 4. Çocuk öldürmeye ilişkin 17.
mevzuatı ve Carpzovv'unasır 

görüşü.rna
17. Asrın başında Alman Devletle

rinin neşrettikleri Ceza 
bazıları C.C.C.’nın 
aldıkları halde, diğerleri anlam bakımın- 

. dan ona katılmışlardır. Alman Ceza
bilhassa 1635

Kanunlarının
hükümlerini aynen

bir infaz
Hukukuna yazıları ve 
yılında neşredilen "Practica nova imperialis 
Saxonica rerum criminalium" adlı 
eseriyle etki eden Leipzig Üniversitesi 
Profesörlerinden Benedikt Carpzovv (59) 
(1595-1666), belirtilen eserinde çocuk 
öldürme cürmü ile meşgul olmaktadır.
" Kursâchsisclıen Konstitutioııen ", ların 
(60) etkisinde kalan müellif meşru ye 
gayrimeşru yeni doğan çocukların hepsir*n 
çocuk öldürme suçunun konusu olabilecek- 

fikrindedir (61). Carpzovv'a göre
babası

leri
suçun faili yeni doğan çocuğun 
olabileceği gibi annesi de olabilir.

Çocuk öldürme cürrnüyie usulü 
öldürme cürmünüı (Parricidiunı) aynı 
seviyede (62) gören Carpzovv, sonuncu 
cürmün cezası olan çark işkencesiyle 
idamın kadınlara hiç uygulanmaması 
(63) nedeniyle, Roma Hukukl udan Alman
ya’ya intikal eden suda boğdurma 
cezasının, ağırlaşmış şeklinin uygulanma
na taraftardır (64). Carpzovv tarafından 
Saksonya'ya tavsiye ve kabul ettirilen 
bu ceza, orada 18. Asrın ortalarına 

uygulandığı gibi diğer Alman 
uygulanma olanağı

cezasının
boğdurmaya karar 
tanıyordu.
çocuk öldürme fiilinin 
öldürme suçuna göre daha hafif olduğu 
söylenebilir (55).

16. Asırdan bize intikal eden ve
düzenliye n

C.C.C.daki 
cezasının usulü

Bu

ctirmünüöldürmeçocuk
Kanunlar arasında C.C.C. dışında 1539 
tarihli "Henneberger Landesordnung 
(56) zikredilebilir. Söz konusu kanuna 
göre :

"Ayıbını gizlemek için kendi 
çocuğunu öldüren kadın, canlı 
gömülüp kazıklanacak, bununla 
beraber

kadar
Devletlerinde de 
bulmuştur (65).

Cürmün aydınlatılması konusunda 
bütün Alman Devlet ve Şehirlerinde 
başvurulan işkenceyi Carpzovv'da tasvip 
etmektedir (66).

müteaddit şefaatler 
affedilip suda boğdurula-sonucu 

çaktır." (57).
"Ayıbını gizlemek için...

tarafından Öldürülen
Kanundaki 
ifadesi
çocuğun . r ,
olduğu anlamına gelmektedir. \ 
gibi "Henneberger Landesordnung"

annesi
evlilik dışı ilişkinin ürünü

C.C.C. 18. Asırda çocuk öldürme 
suçu

§ 5.
da
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bırakana(2, 20, 901) 
bildirme, bir ebeye başvurma ve yaklaşan 
doğum için gerekli hazırlıkları yapma 
gibi
zorundadır. Ayrıca kanun 
14 yaşındaki kız 
belirlilerine ve

ha mile (lıırıııımTatbikatçıların beğenisini kazanan 
Cnrpzovv'un çocuk öldürme eürmüne 
ilişkin düşünceleri 18. asrın ortalarına 
kadar uygulama alanı bulur. Hu hususu 
büyük bir çoğunlukla sadece gayıimeşru 
çocuğu çocuk öldürme cürmünün konusu 
olarak suç kalıbında kabul eden ve bu 
noktada Carpzovv'dan ayrılan eyalet 
kanunlarının incelenmesini ispat eder.

Bilhassa 18. asrın başında, çocuk 
öldürme fiiline Nürnbcrg'de çok rastlanıl
dığından, adı geçen şehrin Belediye 
Meclisi neşrettiği Kararnamelerle, 
etraflı bir şekilde fiille meşgul olmuştur 
(67).

yerine getirmek 
her annenin

yükümlülükleri

Ç >< tığıma gebeliğin 
çocuğun göbeğinin kesil- 

ilişkin bilgiler vermek zorundameşine
olduğu hükmünü kapsamakıadıı (2,20,902), 
Bütün bu hükümlere riayet eden anne, 
çocuk dünyaya ölü ola ı ak gelse dahi 
cezai bir yaptırıma maruz kalmamaktadır 
(73). Kanun, hamileliği farkoden ebeveyiti
ler, hamile bırakan, işveren ve ev sahibi
ne yetkili makamlara durumu lıaber 

zoruıılıığunu yüklemekıedir.
Çocuk öldürme suçuna ilişkin en 

önemli hüküm Kanunun 965. paragrafında 
almakladır. Paragraf, yeni 

çocuğunu doğum 
sonra kası en 

başkesme sureliyle 
mahkûm edileceğini

Suçun faili gayrimeşru çocuğun 
annesinin, gebeliğini gizlemesi ve kasten 
gerçekleştirdiği yardımsız doğum, suçun 
manevi unsuruna dahildir (68).

Suçun maddi unsuru, yeni doğan, 
canlı ve tabii şeklini alınış gayrimeşru 
çocuğun icrai veya ihmal sureliyle 
icrai bir hareketle öldürülmesidir.

Birlikte ve feri failler cezalandı
rılmaktadırlar (69).

18. Asrın ortasına kadar Cnrpzovv'un 
düşüncelerinin hâkim olduğu Saksonya'da, 
çocuk öldürme suçu failleri kadınlar 
suda boğdurma cezasının ağırlaşmış 
şekliyle idam edilmişlerdir.

Prusya'da J720 tarihli bir emirna
meyle yeni doğan çocuğunu öldüren 
annelere "pocna cıılei" (70) uygulanmaya 
başlandı. Ancak 1740 yılında Prusya 
tahtına çıkan Büyük Frederik ülkesinde 
uygulanan ortaçağ infaz usullerine son 
verdiği (71) gibi, 1765 tarihli bir emirna
me ile de idam cezasını kayıtladı. 
Büyük Frederik ve zamanının isim 
yapmış kişileri etraflı bir şekilde çocuk 
öldürme ciirmii, saikleri ve söz konusu 
curmün önlenmesi üzerinde durdular 
(72). Bu bilimsel çalışmalar 1794 tarihli 
Prusya Devletleri için umumi memleket 
hukuku (Allgcmeines Landrecht. für die 
Proussischon Staaten) adlı Prusya Kanu
nunda etkisini gösterdi.

Prusya Kanununun 2. kısmının 20. 
faslındaki 887-968 paragrafları çocuk 
öldürme cürıııü ile meşgul olmaktadır. 
Kanunun 887. paragrafı "yeni doğan 
çocukların öldürülmesi, çocuk öldürme 
adıyla ifade edilir.'" demekte ve 
izleyen diğer normlar çocuk öldürme 
suçunun önlenmesi konusunu ön plana 
alarak bazı kimselere bazı yükümlülükler 
vermektedir. Gerçekten gayrimeşru 
cinsi münasebette bulunduğunu biİon 
her kadın vücuduna ihtimam gösterme

verme

(74) yer
doğan gayrimeşru 
sırasında veya doğumdan 
öldüren annenin
idam cezasına 
belirtmekledir (75).

965. Paragraftan 
faili

anlaşılacağı 
gayri meşru çocuğunu 

Annenin fiilini kasten
üzere suçun 
öldüren annedir, 
işlemesi lâzımdır. Anc ak Prusya Mahkeme 
leri verdikleri karnı la rda annenin ruhi

a lıııı yarak cezayı 
yer alan 

ifadesinin ne

durumu gözöniınc 
lıafil letmemişlerdi r. Maddede 
"veya doğumdan sonra." 
anlama geldiği, yani ııe kadar bir zaman 
için, yeni doğan çocuğun çocuk öldîiımo 
suçunun konusu olduğu meselesine gelince, 
kanım bu hususu 24 saatle sınırlamaktadır.

ihmal( 76 )Suç icrai 
suretiyle îeıaı bir şekildi' de işlenebilir.

Cezaya gelince; iler ne kadar bıı 
zamanda çocuk öldürme 
öldürmeye nazaran 
teşkil ettiği kabul edilmekte idiyse de,

kadar

veva

fiilinin adam 
lıafil letici bir suç

idam cezası 18. asrın sonuna 
uygulama olanağı buldu 
bitirirken belirtelim ki bütün 
Devletlerinin hukukçularının yazıla undan 
18. ası r biter ve 19. as ı r 
çocuk öldürme fiili failleri 
idam cezalarının artık uygulanmadığı 
anlaşılmakıadır (78).

(77). Halisi 
Alman

başlaıken
hakkında

S 6. I<\ Asır Alman Mevzuatı ve
1871 
Ceza Kanunu

Yeni doğan gayrimeşru çocuğun 
öldürülmesi fiili 18. asır boyunca daima 
idam cezasıyla cezalandırılmışsa da, 
aydınlanma çağı fikirleri mevzuata etki 
ettiklerinden 19. asır Alınan Kaııunların-

Alman İmparatorlukonu
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cezalandırıl malıdır.". Çocuk öldürme 
fiilinin tekrarı idam cezasını gerektirir 
ve 159 maddesi "Daha henüz üç günlük 
olmayan çocuk, yeni doğan telâkki 
edilir." demektedir.

Suçun unsurları 
belirtilen annenin yine 
vasıflara sahip çocuğunu 
öldürmesi di r.

Kanun suçun faili olarak sadece 
gayrimeşru çocuğunu öldüren anneyi 
öngörmüştür. Anne, evlilik ürünü olan 
diğer bir değişle meşru cinsel birleşme 
neticesi meydana gelen çocuğunu doğum 
sırasında veya doğumdan sonra öldürürse, 
yeni doğan çocuğu 
ilişkin hükümlere değil, usulü öldürmeye 
ilişkin hükümlere tâbi olur. Yeni doğan 
çocuğun 3. şahıslar tarafından öldürülme
si, adam öldürme hükümlerinin uygulan
masını gerektirir (35).

Suçun mağduru olan 
gayrimeşru ve yeni doğmuş olması (86) 
gerekir. Kanunun 159. maddesinden 
anlaşılacağı üzere, yeni doğan çocuktan, 
sağ doğup doğumundan 3 gün geçmemiş 
çocuk anlaşılır. Bu bakımdan 3 gün 
geçtikten sonra gayrimeşru çocuğunu 

157. maddeye giren bir 
işlemeyip usulü 
hükümleri ihlâl

da söz konusu fiil karşılığı idam cezasının 
yer aldığı görülmemektedir. Suçun hafif 
bir şekilde cezalandırılmasının diğer bir 
nedeni, suçluyu, suça sevkeden saiklerin 
gözönüne alınmasıyla açıklanabilir. 
Çocuk öldürme suçu ve saikleri ile de 
meşgul olan 19. asrın en önemli eczacıla
rından Feuerbaclı (79) çocuk öldürmeyi 
"hamileliğini gizleyen annenin, yeni 
doğan, yaşama kabiliyetine sahip ve 
gayrimeşru çocuğuna karşı işlediği 
öldürme fiili" şeklinde tanımlanmaktadır. 
(80). 1813 Bavyera Ceza Kanununu da 
kaleme alan Feuerbach, suçun saikleri 
olarak haysiyet ve namusun kaybedilme 
korkusu, doğum fiiliyle ruhi durumun 
zayıflaması ve daha henüz eksik olan 
ana sevgisi içgüdüsünü görmektedir. 
Böylece Feuerbach Quistorp gibi annenin 
ruhi durumunun 
gerektiği fikrindedir.

157. maddede 
o maddedeki 

kasten

öldürme suçuna

gözönüne alınması 
Çocuk öldürme 

suçu failinin kusurunu vasıflı veya basit 
adam öldürme fiilinin failine nazaran 
çok daha hafif bulan Mittermaier de 
düşüncesini doğum yapanın fiziki ve 
psikolojik 
Önceki asırların 
daha yoğun bir şekilde kusur meselesiyle 
meşgul olunduğundan çocuk öldürme 
suçuna ilişkin yeni bir dönemin başladığı 
gözlenmektedir. Yukarıda da değinildiği 
gibi mevzuata da tesir eden bu durum 
nedeniyle 19. asırda söz konusu fiil 
karşılığı idam cezası yerini hürriyeti 
bağlayıcı cezalara bırakmıştır (81).

Gerçekten, daha 1803 yılında 
AVUSTURYA Kanunu (82) yeni doğan 
meşru çocuğunu öldüren anneyi müebbet, 
çocuğun gayrimeşru olması halinde ise 
10 seneden 20 seneye kadar ağır hapis 

mahkûm ederek idam cezasını

çocuğun

durumuna dayandırınaktadır. 
içtihatlarının aksine

öldüren anne
çocuk öldürme suçu 
öldürme hakkı ııdaki 
etmektedir. Ayrıca 157. madde, çocuğun 

kabiliyetine (87) sahip olmasını
Kanununa

yaşama 
aramaktadır. Bavyera Ceza 
göre 26 haftadan az 
yaşayan veya hilkat garibesi olupta 
karnının dışında hayatlarını 
e t ti re m i ye cek çocuklar yaşama kabiliyeti
ne sahip değildirler.

Suçun maddi unsuru, 
yaşama

karnındaana
ana

idame

yeni doğan 
kabiliyetine 

annesi tarafından 
suretiyle icrai

gayrimeşru ve 
sahip olan çocuğun 
icrai veya
bir şekilde öldürülmesidir.

Suçun manevi unsuru, 
doğmuş, evlilik içi ilişkinin ürünü olmayan 

kabiliyetine sahip çocuğunu

cezasına
kaldırmıştı. Böylece Avusturya Hukuku 
çocuk Öldürme fiilinin suç kalıbı hakkın
da Alman Hukukunun takip ettiği yoldan

Hukuku,

ihmal

failin yeniAlmanziraayrılmaktaydı; 
suçun konusunun 
çocuk olmasını kabul etmektedir (83).

Çocuk öldürme konusunda ölüm 
cezasını kaldıran ilk Alman Ceza Kanunu 
Kral Maximilian I tarafından neşredilen

Ceza Kanunudur.
157. maddesi "Yeni

sadece gayrimeşru
ve yaşama 
kasten öldürmesidir.

. cezalaraöngördüğü
gelince (88); 1813 Bavyera CK. yeni
doğan çocuğun öldürülmesi suçunun 

süresi belirsiz ağır hapis olarak
Ancak fuhuşla . 

saklanan

Kanunun

1813 tarihli Bavyera 
Kanunun doğan, 

kabiliyetine
cezasını 
tespit etmişti, 
rne'lûf

m. 157.yaşama 
kasten öldüren

gayrimeşru 
sahip çocuğunu 
belirsiz bir müddet ağır hapis cezasına

158. maddesi

ve şekilde yaşayan veya 
gebelik veya doğum nedeniyle daha 
önce bir cezaya mahkûm olan anne, 
çocuk öldürme cezasının ağırlaşmış 
şekline yani kürek cezasına tekerrür 
eden çocuk öldürmelerde idam cezasına 
mahkûm edilir.

anne

mahkûm edilmelidir.",
"Fuhuşla ine'lüf bir şekilde yaşayan 
veya daha önce gizlenen gebelik ve 
doğum nedeniyle (84) bir cezaya mahkum 
olan çocuk katili anne kürek cezasıyla
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doğumun vukubulnıası hallerinde çocuk 
kabul edilir. Cinsi münasebet

Bavyera Ceza Kanununda yer alan 
çocuk öldürme suçu, Alman Devletlerinin 
çıkardıkları kanunlarda (89) az değişiklik
lerle aynen kabul edildi. Gayrimeşru 
çocuğunu öldüren anneyi, suçun faili ve 
mağdur çocuğu da, suçun konusu kabul 
eden bütün bu kanunlar "yeni doğan" 
teriminden ne anlaşılması gerektiği 
hususunda birbirlerinden ayrılıyorlardı 
(90). Kanunlarda fiilin karşılığı olarak 
ağır hapis cezası öngörülmüştü (91).

1871 Alman İmparatorluk Ceza 
Kanununun neşrinden evvel yürürlüğe 
giren ve zikre değer en son kanun 1861 
tarihli Bavyera Ceza Kanunudur. Faili 
evlilik içi veya dışı anne olarak öngörme
si bakımından söz konusu kanun diğerle
rinden ayrılmaktadır. Böylece yeni 
doğan meşru veya gayrimeşru çocuğunu 
doğum sırasında veya doğumdan hemen 
sonra öldüren anne, kanuna göre çocuk 
öldürme suçunu işlemiş olmaktadır 
(92). Annenin doğum sırasında fiziki ve 
ruhi yönden zorlanması hafifletici bir 
sebep sayılmaktadır. Bu hususun kanuna 
dahil edilmesi muhtemelen Avusturya 
Hukukunun (93) etkisiyle olmuştur.
Bugün de bazı kanun ve tasarılarda da 
rastlandığı gibi (94) Bavyera CK. göre 
kadında sadece ve tek başına doğum 
nedeniyle isnad kabiliyetinin zayıflaması, 
cezayı hafifleten bir neden olarak 
kabul ediliyor ve bu bakımdan meşru 
ve gayrimeşru çocuk ayırımı yapılmıyor
du. Kadını fiili işlemeye sevkeden diğer 
sailder gözönüne alınmamıştı (95).

Alman İmparatorluk 
Ceza Kanununun 217. maddesi, "Çayrifneş-r ., . .çocuğun ■ ^öldürülmesi nedeniyle
ru çocuğunu doğum esnasında yahut 
doğumdan hemen sonra kasden öldüren 
anne, üç seneden az olmamak üzere 
ağır hapis cezasıyla cezalandırılır.
Hafifletici sebeplerin varlığı halinde , 
iki seneden az olmamak üzere hapis 
cezasına hükmolunur.M demektedir.

Madde suçun failinin, gayrimeşru 
çocuğun anası olduğunu belirtmektedir.
Bu bakımdan fail, evli olmayan veya 
evli olup ta evlilik dışı münasebetten 
(örneğin zina, ırzına geçilme) bir çocuk 
doğuran kadındır.

Suçun konusu, doğum esnasında 
yahut doğumdan hemen sonra öldürülen 
gayrimeşru çocuktur. Frank'a

meşru
sırasında evli olmıyan çocuğun ebeveyinle- 
rinin doğum sırasında evli olmaları 
halinde dc çocuk meşrudur.

Gayrimeşru çocuğun kasten öldürül — 
suçun manevi unsurunu teşkil 
Fiilin taammüden işlenmesi de 

hükmü içerisinde mütalâa 
edilir. Bu bakımdan "çocuk öldürme" 
kavramı, basit ve vasıflı çocuk öldürme 
fiillerini kapsamaktadır (96).

Suçun konusu olan gayrimeşru 
çocuğun yaşama kabiliyetine sahip olup 
olmaması önemli değildir, önemli olan 
çocuğun doğum sırasında yahut doğumdan 
hemen sonra öldürülmesidir (97).

Çocuk öldürmeye teşebbüs mümkün
dür, m.217 ve 43.

Yeni doğan çocuğun ana dışında 
başka bir kimse tarafından öldürülmesi 
halinde, 217.madde değil, duruma göre 
vasıflı adam öldürme (m.211) veya adi 
adam öldürme (m.212) hükümleri uygula
nır. Aynı husus ana tarafından işlenen 
fiile yardım, azmettirme ve hemfiil 
sıfatıyla katılan hakkında da geçerlidir. 
Gerçekten Ceza Kanununun 50.maddesi 
"bir fiil işleyene ait bazı şahsi vasıf ve 
haller fiilin cezaiyetini artırdığı ve 
eksilttiği takdirde bu vasıf ve haller, 
ancak onun tahakkuk ettiği fail ve 
şerikler hakkında nazara alınır." demekle
dir. Gayrimeşru çocuğun annesi, 3.şahsın 
işlediği fiile iştirak ederse hakkında 
yine 217.madde uygulanır (98).

Alman Hukukunda yeni doğan
ananın

hafif bir şekilde cezalandırılmasının 
nedenini Von Liszt (99) utanç, yüklenile
cek maddi sıkıntı gibi anayı suça iten 
nedenlerde görüyor. Doğumla daha da 
kuvvetlenen bu nedenler faili suça 
iterler.

m esi, 
eder.
217.madde

15.5.1871

Sonuç
Buraya kadar yazılanlardan aşağıdaki 
sonuçları çıkarabiliriz:

Alman Hukuku bakımından yeni 
doğan çocuğun öldürülmesi suçunun 
unsurlarını ilk defa "Constitutio Criminalis 
Carolina" açık bir şekilde düzenlemiştir. 
Carpzovv'un muvakkat etkisi hariç tutulur
sa fiil, adam öldürmeye nazaran hafif 
cezalarla cezalandırıliniştir.

Alman Hukukuna göre yeni doğan 
çocuğun öldürülmesi suçunun faili evlilik 
dışı doğan çocuğun annesidir. Gerçekten 
bugün için de bu esas 1.1.1975 tarihinde

. . .. göre
cinsi münasebet veya doğum sırasında 
birbirleriyle evli olmayan çiftin çocuğu 
gayrimeşrudur. Buna karşılık anayla 
evli çocuğun babasının, doğumdan önce 
ölmesi halinde veya boşandıktan sonra
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yeniden düzenlenerek yürürlüğe giren 
Alman Ceza Kanununun 217.maddesinde 
muhafaza edilmiştir. Buna karşılık 
örneğin 1889 İtalyan CK (m.369), 19.10.1930 
Yeni İtalyan CK (m.578), 16.9.1886
Portekiz CK (m.356), 29.10.1921 Arjantin 
CK (m.81/2), 15.11.1981 İspanyol Ceza
Kanunu (m.410) ananın dışında tahdidi 
olarak sayılan kimselerin de ceza indiri
minden yararlanacağını öngörmüştür.

Alman Hukukunda sadece

ru olması lazım geldiğine ilişkin açık 
bir ifade kullanmıyorsa da, fiilin namusun 
kurtarılması maksadıyla işlenmesi, çocuğun 
gayrimeşru olması lâzımgeldiğine işaret 
eder. Maddenin uygulanabilmesi için 
yeni doğan çocuğun nüfus siciline kayıt 
ettirilmemiş olması ve doğumdan itibaren 
beş gün müddetin geçmemesi lâzımdır. 
Bu bakımdan kayıt ettirildikten sonra 
beş güç içinde veya kayıt ettirilmeden 
beş gün müddetin geçmesinden sonra 
çocuğun öldürülmesi halinde fail hakkında 
basit (adi) adam öldürme cürmüne 
ilişkin hükümlerin uygulanması gerekir. 
Bak.Majno, Ceza Kanunu şerhi, Türk ve 
İtalyan Ceza Kanunları, Cilt 3, İstanbul 
1927 (Yeni Basım, Ankara 1980), s.243

evlilik
dışı doğan çocuğun, suçun konusunu 
teşkil etmesine karşılık doktrinde Benedikt 
Carpzovv, meşru ve gayrimeşru çocukların 
hepsinin yeni doğan çocuğun öldürülmesi 
suçunun konusu olabilecekleri düşüncesin
dedir. 1861 Bavyera ve yeni doğan çocuğun 

gayrimeşru oluşuna göre 
miktarını farklı bir biçimde düzenli- 
1852 Avusturya Ceza Kanunları da

meşru veya 
ceza

(2) 8.6.1933 gün ve 2275 SK.l maddesiyle 
değiştirilmeden önce 453.madde "Kasden 
katil cürmü, failin veya karısının veya 
anasının veya kızının ve torununun veya 
evlâtlık kızının veya kız

kurtarmak için veledi zina

yen
aynı fikirdedir. \

Cezayı hafifleten sebepler arasında 
namusu kurtarmak saiki

kardeşinin
haysiyet ve
yanında hukukçular 18. asrın 
19. asrın başında doğum 
buhran haline önem atfetmişlerdir. 
Bağımsız bir unsur olarak ele alınmıyan 
buhran hali (100) Alman Hukukundan 
İtalyan Hukukuna geçmiştir (101). Cezayı 
hafifleten sebepler arasında 
doğumuyla meydana gelen maddi sıkıntı 
ve muhtemel olarak iş yerinin kaybı da 
zikredilebilir. Eski hukukçular ebeveynle
rin kötü muamelesinden korkup fiilin 
işlenmesinden bahsetmektedirler, 
bu nedenler tek başlarına veya birbirlerine

öldürmesine

namusunu
aleyhine, nüfus siciline kaydından evvel 
ve doğmasından beş gün zarfında işlenmiş 

fail beş seneden onbeş seneye 
kadar ağır hapis ile cezalandırılır." 
demekteydi. Mehaz kanuna uygun olarak 
kaleme alman kanun şu gerekçe ile 
değiştirilmiştir: 
hısım ve akrabanın mahza haysiyet ve 
şeref kurtarmak 
mahsulü olmıyan bir çocuğu 
fiilinden dolayı kaatilin 
mahkûm olması için çocuğun 
siciline kaydından evvel ve doğmasından 
beş gün içinde olmak üzere bir kayıt 
yazılı bulunmaktadır. Halbuki bu fiilde 
failin hafif cezaya uğraması ancak bir 
ailenin haysiyetini kıracak gayrimeşru 
bir çocuğun doğması anında irade üzerine 
yapacağı tesir nazar-ı itibare alınarak 
tecviz edilmiş olup, doğduktan beş gün 
içinde öldürme fiili olursa bunun yine 

muhaffef sebep telâkkisi kabule 
mülâhaza

sonu ve 
esnasındaki

ise

çocuğun "Bu maddede sayılan

evliliksaikası ile,
öldürmek

hafif cezaya 
nüfusBütün

bağlı olarak failin çocuğunu 
etki edebilir.

Dipnotları :
(I) 1889 İtalyan Ceza Kanununun 369.ma.d- 

"364. maddede yazdı olan cürüm
bir

olmıyacağmdandeğer bir 
zikrolunan kayıtlar maddeden çıkarılmış 
ve yalnız o kabil çocuğun doğarken 
veya doğar doğmaz öldürüldüğü halde 
hafif ceza verilmesi muvafık görülmüş 
ve madde ona göre kaleme alınmıştır.", 
2275 SK.gerekçesi içinbak.Çağlayan,Muhtar, 
En son tâdilleriyle birlikte gerekçeli, 
notlu ve içtihatlı Türk Ceza Kanunu, 
Cilt 3 (Madde 414-592), Ankara 1970, 
M.453, s.438

desi
failin veya karısının veya anasının veya 
kızının veya evlâtlık kızının veya kız karde
şinin namusunu kurtarmak için halen 
nüfus siciline kaydı olmıyan Ç00^ 
aleyhine doğmasından beş gün zarfında 
işlenmiş ise ceza üç seneden on ıkı 
seneye kadar hapistir." demektedir. 
Madde metni için bak.Code pdnal d'Ilalıe 
(30 Juin 1889), traduit, annote et prec&Ie 
d'une introduction par Jules Lacointa, 
Paris 1890. Belirtelim ki her ne kadar 
369.madde, yeni doğan çocuğun gayrımeş-

(3) Belirtelim ki bazı ülkeler ceza 
kanunları "annenin doğum esnasındaki
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buhran halini" gözönüne alarak, ceza 
miktarının indirilmesinde yeni doğan 
meşru ve gayrimeşru çocuk ayırımı 
yapmamaktadırlar. Örneğin, 21.12.1937 
İsviçre C.K M.116; 7.12.1940 Brezilya CK 
M.123; 16.3.1968 Bulgaristan CK M.120;
29.11.1961 Çekoslovakya CK M. 220; Bu 
bakımdan örneğin kocası tarafından 
terkedi İdi ği için maddi sıkıntıda olan 
annenin doğum bulu anının etkisiyle 
doğan meşru çocuğunu öldürmesi halinde 
de ceza miktarı indirilmektedir. Tafsilat 
için bak. Simson,Gerhard-Geerds,Friedrich 
Straftaten gegen die Person und 
Si 11 li chkei tsdel ikte in rechtsvergleichen- 
der Sicht,München 1969, S.37 Dipnot 120

iegis poBna adficitur- Cıkek veya kız 
çocuğunu öldüren anne kanuni cezayla 
cezalandırılacaktır. "FiP-im" ve "Filiam"

ve "kız çocuk" terimleri 
bakımından yetişkin çocuklar 

bakımdan yeni 
öldürülmesinin de

yani "erkek" 
dilbilgisi
hakkında uygulanır, aı 
doğan bir çocuğun 
parricide içinde mütalaa edilip edilmeye-

karşılaşıl maktadır.ile
Ancak kati olan kanunun sadece anneden 
bahsetmesi di ı, Garraud, 
p. 183.
sözcüğünün usulü öldürme fiiliyle sınırlan-

Devıinin sonlarına

sorunu
yeni

t.V, Nr. 1877, 
ki "Parricidium"Beli itelim

ması Cumhuriyet 
doğru gerçekleşmiştir.
Robert, Lelırbuch des 
Berlin 1932, S.13 Dipnot 1;
hakkında geniş bilgi için bak. Garraud, 
t.V, Nr. 1863-1875, p. 167-181

Bak.von Hippel, 
Straf reehts, 

Parricide(4) Fahrice, Die Lehıe von der Abtreibung 
und vom Kindsrnord,
W.30, 1911 
Der Kindsrnord 
unter Berücksichtigung des französischen, 
schweizerischen und italienisehen Reehts, 
Diss. Erlangen, Coburg 1932, S.l

3.Auflage, Berlin 
S. 128, zikreden Geyer,Franz, 

im deutschen Recht Kindsrnord unter 
schvveizerischen 

Reehts. Frauenfeld

(11) Wehrîi, Der 
Berücksichtigung des 
und f ranzösischen 
1889, S. 11, Zikreden Geyer, S.3
(12) Carrara, Programına del Corso di 
diritto criminale. 
espozioııe del delitti in specie.
1868, S.262, Aıt.1206, Dipnot 2, Zikreden 
Geyer, S.3

(5) Schoemann, Griechisclıe Rechtsaltertü-
Zik redenmer, I.Bd.Berlin 1897, S.545

Geyer, S.l—2
Parte speziale ossia 

L ucca

(6) Spangenberg,Neues Archiv
KriminalrechtSjBd.III,Halle 1819, S.l
Zikreden Geyer S.2

des

(13) "necare videtur non tantum is qui 
partum praefocat sed et is qui abicit 
et qui alimonia. denegat et is qııi publicis 
locis misericordiae exponit 
non habet." , Paulus Dig.25, 
den Geyer, S.3
(14) Fahrice, S. 129, Zikreden Geyer,

(7) Gerçekten hemen hemen bütün 
antik toplumlarda olduğu gibi, Roma'da 
da aile babası çocukları üzerinde hayat 
ve memat hakkına sahipti. Garraud, bu 
hakkın ondan zımnen M.S. 374 
doğru İmparator Valentinien ve Valens’in 
çıkardığı bir kanunla alındığını ve bundan 
böyle babanın hakimiyet hakkının bir 
tedip kudreti hudutları 
edildiğini belirtmektedir 
Traite theoriqııe et 

t.V,

quam ipse 
3, 4, Zikre-

senesıne

S.3

(15) Roma Hukukunda "Infans" 
zaman, konuşamayan çocuk anlamında 
kullanıldı. İmparotorluk devrinde "Infans" 
cansız bir cisim gibi anlama ve isteme 
gücüne sahip olmayan kimseye dendi. 
Daha

uzuniçinde icra 
Garraud,R., 

praticjue du droit 
3.ed., Paris, 1953 

1877, p.l 83
penal français,
(Nouveau Tirage) Nr.
(8) Mittermaier,
Cri m inal reehts Bd.VII, S.459, 
Geyer, S.2

çocukluğun
sonunu (infaııtia) yedi yaş olarak tespit

işlediği

Theodosiussonra
Neues Archiv des 

Zikreden etti. Bu yaşa kadar çocuk 
cezai fiillerden sorumlu tutulmuyordu, 
bak, Göker, Orhan, La delinquance 
juvenile Etlide du droit materiel applicable 
dans le systlınes suisse, compard aux 
system es anglais, belge et français, 
(th&se) Montreux 1950, P.14

(9) Di Marzo, İmparator Trajanus'un 
(98-117) oğluna fena muamele eden bir 
pater familias'ı, oğlunu hâkimiyetinden 
çıkarmağa zorladığı örneğini vermektedir, 
Di Marzo, Salvatore,
Çev.Ziya Umur, İstanbul 1954, S. 147

Roma Hukuku,
i nf ant is 

sciat 
puniendum.",

Nr.1877, p.184

(16) "Si quis necandi causa 
piaculum agressııs, agressave si t : 
se capitali sııpplicio esse 
Zikreden Garraud, t.V,
Dipnot 7
(17) Geyer, S.3

(10) Geyer, S.2-3. Roma'da "Parricidium" 
terimi usulü kasten öldürme suçunu
ifade ettiği dönemde, çocuğunu öldüren 
annenin fiilini de kapsıyordu. Mater, 
quae filium filiamve occiderit, ej us
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(18) Wilda, Das Strafrecht der Germanen, 
1842, S.725, Zikreden Geyer, S.4.
(19) "Numenim liberorum finire aut 
quemquam ex agnatis necare flagitium 
habetur, plusque ibi boni mores valem 
quam alibi bonae leges.", XIX., Taci t us, 
Germania, Lateinisclı und Deutsch, 
übersetzt und herausgegeben von Lindauer, 
Josef, Rowohlt, Hamburg 1968 S. 28; 
GarraudjTacitus'un "adgnasci" kelimesin
den türetilen "adgnatus" terimiyle baba 
tarafından bir yakını değil, fakat yeni 
doğan çocuğu kastettiğini belirtmektedir. 
Garraud,t.V,Nr.l877,p,184 Dipnot 8.

(20) Geyer, S.4

Geyer, S.4
(24) Geyer, S.4
(25) IHllschııer, System des preuss.
Straj'ıeclıts, Bonn 1868, S.10İ, Zikreden
Geyer, S.4
(26) Hristiyanhğın etkisiyle koruma 
hakkı sona ermiştir.
(27) Geyer, S.5
(28) Villey, Rdmond, Precis d'un cours 
de droit crirninel, 5.cd, Paris 1891, p.13; 
Von Hippel, Robert, Deutsches 
Strafrecht, I.Bd, Allgemeine Grunlagen, 
Berlin 1925, S.İ09 Dipnot 3. Belirtelim 
ki Frank Krallığında hukukun esasını 
halk hukukları (Volksrechte) teşkil 
etmekte olup, bunlardan en eskisi de 
"Lex Salica" 'dır. Onu takiben Lex 
Ribuaria, Lex 
Baiuvvariorum ve 
zamanında Lex Frisionurn, Lex Saxonum 
gibi hukuk eserleri vücuda getirilmişlerdir, 
Von Hippel, Robert, l.Bd, S.109; Mezger, 
Edmund, Strafrecht, Ein Lelırbuch, 
2.Auflage, München und Leipzig • 1933,

(21) Spangenberg, S.2, Zikreden Geyer,
S.4

"Wergeld"(22) Germen Hukukundaki 
(Manngeld. "Wcr" I at ince "virM,e tekabül 
eder. Vir insan anlamına gelir.) hür bir 
insanın öldürülmesi karşılığı olan parayı 
ifade eder. Şahsi öç usulünün sakıncaları
nı ortadan kaldırmak için tecavüz eden 
kimse 
ailesine

Alamannorum, Lex 
Carolingien ailesi

veya ailesi, tecavüz edilenin 
tazminat vererek uzlaşmanın 

dolayısıyla hadisenin 
neden olabilirdi. Para

S.llsağlanmasına ve 
kapanmasına 
karşılığı uzlaşma önceleri ihtiyari iken, 
yani tecavüze uğrıyan taraf bunu kabul 
etmeyip öcalma hakkını saklı tutmakta

hale sokuldu,

(29) "Si quis infantem in ventre matris 
suae aut naturn, 
lıabeat, 
qııatuor 
centum,
Geyer, S.5

nomen 
occiderit, 

qui faciunt solidos

antequam
iııfra octo noetes 
denariis, 
culpabilis judicetur.", Zikredeniken, sonraları zorunlu 

bak.Rüping,Ilinriclı, Grundriss der Straf- 
rechtsgesclıiclıte, München 1981, S.5.
Franklar zamanında Wergeld 200 Sclıilling= 
5 Kilo gümüş değerindedir. Radbruch, 
Gustav-Gwinner,Heinrich, Geschichte
des Verbrechens, Stuttgart 1951, S.25’e 
göre 100 sol i di değerindeki Wergeld 
9.Asırda 200, daha sonra ise .400 ineğe 
tekabül ederdi, Zikreden Rüpirıg, a.g.e, 

11. Söz konusu meblağın
derece

(30) "Nilıil es t eorunı pravitate deterius, 
qui pictatis immemores filiorum suorum 
nccatores existuııt. Quorum quia vitium 
per provincias regni rıostri sic inolevisse 
ııarratur, ut tam viri quam feminae 
sceleris huius auetores esse reperiantur, 
idec hane licentiam prolıibentes decernimus, 

libera seu ancilla naturn filium 
necaverit şive adhuc in utero

ut seu 
filiamve — 
lıabens aut potionem ad avorsum acceperıt 

alioquocıınque modo extinquere 
partum sııum praesumserit, mox provinciae. 
judex, aut territorii, ut tale factum 
repererit, non solum operatricem crımınıs 
huius publica moıte condemııet, aut sıc 
vitae reservare voluerit, omnem vısıonem 
oculorum cius non moretur extinquere, 
sed etiam si maritum, eius talia iussısse 
vel permississe patııerit, eundem etiam 
vindietae si mili subdere nun recuset. , 
Zikreden Geyer, S.5

S.5, Dipnot,
failin ekonomik durumuna ne 
tesir ettiği sığırın fiyatının 1-3 "Schilling^ , 
atın fiyatının ise 6-12 "Schilling" olduğu 
nazara alınırsa ortaya çıkar. Liszt-Schmidt 
adam öldürme halinde VVergeld'in genellik
le 9 katına yükseltildiğini belirtmektedir. 
Ancak kefaret parasının. (Sühnegeld) 
tespitinde sadece işlenen fiilin.ağırlığının 
değil mağdurun mevkii, hangi kabileye 
ait olduğu, yaşı, cinsiyeti gibi hususların 
da nazarı itibare alınacağı unutulmamalı- 

Franz-Schmidt, Eberhard, 
Deutschen Strafrechts,

aut

dır, v.Liszt,
Lehrbuch des „ ,
25.Auflage, Berlin-Leipzig 1927, S.44 ve 
aynı sayfa dipnot 7
(23) Mittermaier, S.459 Vd., Zikreden

ancilla filium(31) "Seu libera seu 
filiamve necaverit"
(32) Geyer, S.5
(33) Wilda, S.727 Vd. Zikreden Geyer,
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S. 5 Strafrechtspflege, 3. Auflage Göttingen 
1965, § 13, S.30
(38) Johanıı 
(1465-1528)
Juristen
herausgegeben von Gerrî Kleinheyer-Jan 
Schröcler, Karisruhe-l leidelberg 1976, S. 
237-240; Von Hippel, Bd.I, S.165-170
(39) ScJımidt, § 114, S. 131; Von Hippel, 
Bd.I, 172 Dipnot 2
(40) Geyer, S.8;
Der Deutsche Stıafprozess,
Berlin-Leipzig 
Darmstadt 1977)
(41) 219 maddeden meydana gelen C.C.C. 
nın, sadece 104-180 maddeleri maddi ceza 
hukukuna ayrılmış olup, geri kalan 
maddeleri usul hukukuna ilişkindir.
(42) Geyer, S.8
(43) PeterSjKarî, StrafprozeÇ, Eiıı 
Lehrbuch, 3.Auflage, Heidelberg-Karlsrulıe 
1981, S. 61
(44) Maddenin almanca metni "item so 
man eyn di m so für eyn Jııngf raw..." 
ifadesiyle failin fuhuşla me’ltıf bir 
kadın olabileceğini de belirtmektedir. 
Almanca metin için bak. Die peinliche 
Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 
1532 (Carolina), herausgegeben und 
erl&utert von Radbıuch, Gustav, Stuttgart 
1967, S.46
(45) Madde metinleri için bak. Code 
crimiııel de I 'empereur Charles V 
vulgairement apelle La Caroline contenant 
les Loix cjui sont suivies dans 
les jurisdictions criminelles de l'empire: 
et d l ’usage des Conseils de Gueıre 
des Troupes Suisses, Nouvelle Edition 
revue, Bienne, MDCCLXVII, s.70-71.
(46) Maddenin almanca metninin kenar 
başlığı "Straff der weiber so Jre Kinder 
tödten", çocuklarını öldüren kadınların 
cezalandırılması ifadesini kullanmaktadır.
(47) Code Criminel, S.181-182:C.C.C.'nın 
131. maddesi CCB.'in 156. maddesine 
tekabül eder, bak.Oehler, Dietriclı, 
Wurzel,Wandel und Wert der straf rechtlichen 
Legalordnung, Berlin 1950, S.66 Dipnot

(34) Wehrli, S.13, Zikreden Geyer, S.5
(35) "Sed multum distat utrurn paupercula 
pro difficultate nutriendi aut formicaria 
causa sit et pro sui sceleris celandi 
causa faciat." Zikreden Geyer, S.6
(36) Ağır bir yaptırım olan "aforoz", 
kişinin mensup olduğu toplumda hakir 
görülmesi sonucunu doğurduğu gibi 
onun bir takım haklardan mahrumiyetlere 
uğramasına da neden oluyordu. Gerçekten 
Kilise, bir taraftan aforoz edilenle 
dünyevi
yasaklıyor, diğer taraftan ise yaptırıma 
çarptırılanın mahkemede tanıklık yapması, 
hâkimlik mesleğini icra etmesi gibi 
bazı hakları kullanmasına da engel 
oluyordu, Von Bar, Faustin Helie'ııin 
Traite de I ’instructioıı criminelle. I, 
1866, 2.(kİ., Nr.l99'da aforoz edileni

• gören herkesin onun yüzüne tükürmesi 
gerektiğini belirten XIV.asra ilişkin bir 
Fransız Mahkeme Kararından bahsettiğini 
bildirmektedir, Bak.Von Bar, L. Handbuch 
des deutschen Strafrechts I.Bd:Gesclıichte 
des deutschen Strafrechts und der 
Straf rechtstheorien, Berlin 1882, S.74,
Dipnot 319

Schwarzenberg 
bak. Deutsche 

Jahıhünderten,

von
hakkında

fürifaus

Gerland, Heiıırich, 
Manııheim 

1927, S. 19 (Neudruckmünasebetlerin kurulmasını

(37) Geyer, S.6-7; Toplum dışına atılma 
(Friedlosigkeit) Kuzey Cermen Hukukun
da ceza, Batı Cermenlerde (Almanlar) 
ise, suçlunun fiilinin kefaretini ödemeyi 
reddetmesi yani usuli itaatsizliğin sonucu 
görünümündeydi, Von Hippel, Bd.I, 
S. 105. Daha sonraları yaptırım topluma 
dönme imkânı bakımından ikiye ayrılmış
tır. İptidai şeklinde toplum dışına atılanın 
tekrar topluma dönmesi imkânsızken 
daha sonra kefâretini ödeyenin sulhe 
kavuşması ve dolayısıyla topluma kabulü 
sağlanmıştır, Von Hippel, Bd.I, S. 105, 
Dipnot 3; Söz konusu yaptırımla karşılaşa
nın mensup olduğu toplum ve kabilesiyle 
ilişkileri kalmadığı gibi, haklan kullanma 
ehliyeti, kişi olarak varlığı da 
ererdi. Toplumun korumasından yoksun 
kalan fail, ayrıca fiiliyle onun kendisine 
karşı harekete geçmesine de 
olurdu. Bundan böyle toplumun her 
üyesi, yaptırıma uğrayanı yoketmek 
yükümü altında bulunmaktaydı. Toplum 
dışına atılmanın gerçekleşmesiyle toplum 
düşmanı sayılan kişinin, 
çocukları yetim sayılır, mameleki müsa
dere edilir ve evi 
bak.Sclımidt,

sona

neden

2
karısı dul, (48) "Failin kız veya fuhuşla me'lûf bir 

kadın ..." olmasından da çocuğun evlilik 
dışı ilişkinin mahsulü olduğu çıkarılabilir.
(49) Geyer, S.9 Sınırlamaya katılmayıp

tahrip edilirdi, 
Eberhard, Einführung in 

der deutschendie Geschichte
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yeni doğan meşru çocuğun ela çocuk 
öldürme fiilinin konusu olabileceği 
görüşü için bak. Simson,Gcrhard-Gcerds, 
Fricdrich,S.35 Dipnot 105.
(50) Geyer, s. 11; Closrnann, Kari, Die 
Kindstötung. Mistorisch - dogınatisch 
dargesteIlt.,Diss.Erlangen 1889, S. 14 .
(51) VVeluli, " 
ifadesiyle çocuğun doğar doğmaz öldürül
mesini anlamaktadır,Wehrli,S.2l, Zikreden 
Geyer,S.ll .
(52) Oysaki Gcyer, C.C.C.nın 131/1 deki 
"Hayat ve tabii şeklini alan çocuğun.." 
ifadesinden, kanunun hiç şüphesiz çocuğun 
yaşama kabiliyetine sahip olmasını 
aradığını çıkar maktadır,bak.Geyer,S.ll.
(53) idam cezasının kazıkla öldürmeyle 
bağlantılı canlı gömme şeklindeki infazı 
kadınlar hakkında daha fazla uygulanırdı. 
Bu çeşit infaza erkeklerin ırza geçme, 
zina gibi suç teşkil eden fiilleri karşılığı 
rastlanır,bak.Von Nippcl,Bd.I,S.l34 Dipnot

bükmedilmediği veya hükmedilen cezanın 
infaz edilmediği bildirilmektedir. Knapp'a 
göre din adamları veya şehrin saygıdeğer 
kişilerinin araya girmesiyle fail nrfa 
uğrardı,bak.Knapp,Das alte ' Nürnbergor 
K riminalrccht. Berlin SW.İ896, S.İ85,
Zikreden Gcyer,S.13. Bazen affa failin 
gençliği, akıl zayıflığı veya iğfal edilmesi 
nedenleriyle bükmedi lirdi. Nürnberg'de 
çocuk öldürme cürmüne teşebbüsün de 
damga vurularak veya dayakla cezalandı
rıldığı Belediye Meclisi kayıtlarından 
çtkmaktadır,bak.Geycr, S.13.
(59) Be ııc di kt Carpzow hakkında geniş 
bilgi için bak. Deutsche Juristen.., 
S.50-54 .

doğduktan sonra.."

(60) 21 Nisan 1572 tarihinde Saksonya 
Elektörii August tarafından neşredilen 
"Kursîlchsischen 
Saksonya haricindeki Ceza Hukukunun

etkilemiştir,bak. Von

Konstitutionen,Mlar

gelişmesini de 
Liszt-Schınidl,S.54 .

Bode,Nürnberg'de meşru veya 
doğum sırasında

(61)
gayrimeşru çocuğun 
veya doğumdan birkaç sene sonra öldürül
mesinin hukukî bakımdan fark yaratmadı- 

ve bütün bu durumlarda çocuk

1 .
(54) Genellikle çuvalın da kullanıldığı 
ceza, vücudu taşlarla ağırlaştırılan ve 
cl ve ayakları bağlanan failin, suya 
atılmasıyla infaz edilirdi. Bilhassa 
kadınlara uygulanan söz konusu ceza 
erkeklere de hırsızlık, dolandırıcılık 
gibi fiilleri nedeniyle uygulanırdı,bak. 
Von Hippcl,Bd.I,S.l34 Dipnot 3.
(55) Gcyer,S.II; Aksi görüş VVehrli,S.30. 
Zikreden Geyer, S.ll .
(56) Bu kanunun esasını 
"Tiroler Malefizordnung "ve kısmen de 
C.C.C.teşkil etmektedir,Von Liszt-Schmidt, 
S.53 .
(57) Ilenneberger Laııdesordnung VIII.V.3, 
Zikreden Geyer, S.12 .

ğıııı
öldürme suçunun gerçekleştiğinin kabul 
edildiğini, gerekçe göstermeden bildinnek- 
tedir,bak.Bode,S.2 Vd., Zikreden Geyer, 
S. 15.
(62) Kendini korumaktan aciz ve annesi
nin merhametine terkedilmiş bir çocuğun 
öldürülmesini nefreti doğuran tiksindirici 
bir fiil ve dolayısıyla adam öldürmenin 
ağırlatıcı bir sebebi olarak kabul eden 
Carpzosv, fiilin işlenmesini önlemek için 
korkutucu niteliği olan surla boğdurma 

ağırlaşmış şeklinin kadınlara 
uygulanması fikrindedir.

1499 tarihli

cezasının

(63) 15. asırdan 18.asra kadar kadınların 
çark işkencesiyle idam edildiklerini 
gösteren bir belgeye rastlanılmamıştır. 
Geyer, kadının iffetiyle bağdnşmıyaıı 
idam cezasının bu tarz infazının, nıuhtc- 
lon hiçbir zaman bir kadına karşı uygulan
madığını belirtmektedir,Geyer, S.I4
(64) Çocuğunu öldüren annenin, köpek, 

horoz ve bir yılanla beraber
atılmasıyla, suda 
ağırlaşmış şekli

(58) GcyerS.I2;Bodc,l557 yılında Nürnberg 
şehrinde verilen bir kararda, çocuk 
öldürme cezasının suda boğdurma olduğunu 
bak. Bode,Die Best raf uııg des Kindermords 
in Nürnberg des Mittelaltcrs, Diss., 
Erlangen 1917, Zikreden Geyer, S.12, 
Fahrice'do o zamana kadar uygulanan 
suda boğdurma cezasının, yerini, 1580 
de başkesme cezasına bıraktığını bildirmek- 

S.I33, . Zikreden Geyer,

maymun,
çuvala konulup suya 
boğdurma cezasının 
infaz edilir,bak,Geyer, S.İ4

terli r. Fahrice,
S.12. Nürnberg Belediye Meclisi tutanağın
dan anlaşılacağı üzere çocuk öldürme 

faili hakkında verilen idam 
başkesme suretiyle infazı 

Nürnberg'de 1607 tarihinde gerçekleşmiş
tir. Ancak ekseriya orada idam cezasına

öldüren annenin(65) Bode, çocuğunu 
dövülüp zararlı hayvanlar önüne atılması 
şeklinde gerçekleşen bir infaz tarzından 

Ancak bu çeşit bir

suçunun
cezasının

bahsetmektedir.
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cezaların uygulama olanağıinfaza hiç bir kayıtta rastlanılmamıştır, 
Bode, S.2 Vd., Zikreden Geyer, S.l5.
(66) Geyer, S. 15; Prusya'da işkence 
kaide olarak, Büyük Frederik'in taht'a 
çıkmasından (31 Mayıs 1740) 4 , gün
sonra hükümdar aleyhinde işlenen fiil, 
vatan'a ihanet gibi ağır suçlar dışında 
ortadan kaldırılmıştır. Ağır suçlar bakı
mından bu usulün kaldırılması 1754 ve 
1756 tarihlerine rastlar.

Diğer Alman Devletleri bu gelişme
yi yavaş bir şekilde izlemişlerdir. Gerçek
ten işkencenin yasal olarak ortadan 
kaldırılması Bayern'de 7 Temmuz 1806, 
Gotha'da 1828 tarihinde gerçekleşmiştir, 
bak.Peters, S.64; Voıı Hippeî, Bd.I, 
S.272-273 ve S.272 Dipnot 6; Schmidt, 
§ 253, S.269.

ağırlaşmış
bulamadığı sonucuna varılır, bak. Geyer, 
S. 16-17.

Gebeliğin gizlenmesi ve kasten ger- 
doğum gibi 16

(68)
çekleştirilen yardımsız 
ve 17. asır Niirnberg Hukukuna yabancı 
olan unsurlar 12 Ağustos 1702 kararna
mesiyle stıç kalıbına dahil edilmişlerdir. 
1753 Emirnamesi de bu sübjektif unsur
ları muhafaza etmiştir, bak. Geyer, S. 17
(69) Asli maddi fail anne ile beraber 
infaz mahalline götürülen birlikte ve 
fer'i failler infazı seyretmek zorundadır
lar. 1761 
cesedini ortadan 
yukarıdaki cezaya, ilaveten hapis cezasına 
mahkûm olmuştur, Geyer, S. 17.
(70) "poena culei", çocuğunu öldüren 
annenin bazı hayvanlarla deri bir çuvala 
konulup suya atılması biçiminde infaz 
edilen bir cezadır.
(71) Gerçekten Büyük Frederik taht'a 
çıkar çıkmaz 1720 Emirnamesini ortadan 
kaldırdı ve çocuk öldüren kadının kılıçla 
idam edilmesi esasını getirdi, bak. Von 
Hippei, Bd.I, S.273; Geyer, S. 18.

yılında öldürülen çocuğun 
kaldıran feri fail.

(67) Gerçekten 26 Temmuz 1702 tarihli 
bir kararname çocuk öldürme suçunu 
çocukların terkiyle hukuken aynı değerde 
kabul etmiş, 12 Ağustos 1702 kararname
si ise bilhassa yeni doğan çocukların 
anneleri dışında kalan kadınlar tarafından 
öldürülmeleri 
Çocuk
kararnâmenin söz konusu fiilin cezalarını

konusu ile ilgilenmiştir, 
öldürme fiillerinin çoğalması

arttırmasına ve dolayısıyla failler hakkın
da suda boğdurma, kızgın kerpeten 
işkencesinden sonra baş kesme veya 
kazıkla öldürme cezalarını öngörmesine 
neden olmuştur. Çocuk öldürme fiillerinin 
sık sık anneden başka kadınlar tarafından 
işlenmesi, Kararnâmenin bu fiillerin 
faillerini sadece anneyle sınırlandırmayıp 
bütün kadınları da içine alabilecek bir 
şekilde değerlendirmesini sonuçlamıştır. 
Ancak, 12 Ağustos 1702 Kararnâmesinilı 
istisna olduğu ve sadece 
çocuğun annesinin Nürnberg Şehri Hukuku
na göre fail olarak öngörüldüğü unutulma
malıdır. Bu son . kararname ayrıca gebe
liğin gizlenmesi ve kasten gerçekleştirilen 
yardımsız doğum fiillerini suçun manevi 
unsuru içinde ^mütalaa ederek 
tehdidi altına almış, teşebbüs fiiliyle 
tamamlamış suçu da hukuken eşit bir 
biçimde değerlendirmiştir. 1710,1715,1724, 
1728 ve 1733 Kararnameleri, 
cesedinin bulunması, faili ele 
mükâfatlandı rılrnası, ihbar

saik i(72) Çocuk öldürme suçunun 
olarak haysiyet ve namusun kurtarıl ması- 

hafifleten bir sebep olaraknı ve cezayı 
da ortaçağ mevzuatının aksine annedeki 

korkusunu kabul eden Leyser gibiayıp
Koch ve Grolman'da haysiyet ve namusun 
kurtarılması saiki ile 
olmasını aramaktadı rlar,
S. 18. Mâlschner'in zikrettiği Riclıter ve 
Püttmann, kadını hamile bırakan veya 
diğer şahıslar tarafından yapılan tahriki, 
ebeveynlerin tehditleri korkusunu ceza)'! 
hafifleten sebepler olarak göstermektedir
ler, I-mischner, S. 106 Vd., Zikreden 
Geyer, S. 18. Evlilik dışı doğan çocuğun 
annesinin, doğumla meydana getirdiği 
ayıbı, cezayı hafifleten sebep olarak ön

hukuk

işlenmiş
Geyer,

suçun
bak.

gayrimeşru

ceza
plana alan Kant, ayıbı hiçbir 
kuralının kaldıramayacağınıortadan
savunmaktadır. Çocuk öldürme suçunun 
daima cezalandırılması gereken bir fiil 
olduğunu açıklayan filozof, yaptırımın 
meydana gelen ayıp nedeniyle idam 
cezası olmayacağını belirtmektedir, 
bak. Kant, Immarıuel, Kants \Verke, 
photomeclıanischer Abdruck der Ausgabe

Akademie
Wissenschaften, Bd.VI, Berlin 1968

Düşünürlerin bu görüşleri suçun 
daha hafif bir şekilde cezalandırılmasına
neden olduğu gibi ayrıca onun önlenmesi
ne ilişkin hükümlerin de araştırılması

çocuğun
verenin

etmiyenin
cezalandırılması gibi konuları düzenlemiş
tir. Nürnberg Şehri Kararnamelerinin 

• tatbikatta uygulanıp uygulanmadıkları 
meselesine gelince, mevcut olan bütün 
Belediye Meclisi tutanaklarından da 
anlaşıldığı üzere 18. asırda idam cezaları
nın başkesme suretiyle infaz edildiği ve 
böylece 1702-1733 tarihleri arasında 
neşredilen kararnamelerin öngördüğü

derder Preussischen
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sonucunu doğurmuştur. Gerçekten Akılcılık 
akımının insani gayretlerinden etkilenen 
Dnlbcrg ve Miclıaelis 1780'dc "Çocuk 
öldürmenin önlenmesinin en iyi çareleri" 
konulu bir yarışma tertiplediler. Gönder
dikleri cevaplarla bilhassa Kusur mesele
sine değinen yarışmacılar, Kusuru çocuğu
nu öldüren annede aramamakta, bilâkis 
annenin ebeveyi illerinin, kadını hamile 
bırakıp terkedenin ve ön yargıyla suçlu 
kadını mahkûm eden toplumun tutumunun, 
çocuk öldürme cürmünün saikini teşkil 
ettiğinden kusurları bulunduğunu ve 
dolayısıyla söz konusu cürmün hatırı 
sayılır bir biçimde hafif cezayı gerektiren 
bir suç olduğunu belirtmektedirler. 
Böylece yarışmaya katılanların büyük 
bir kısmı idam cezasını red ettikleri 
gibi bazıları daha da ileri giderek suçlu 
kadınların hiçbir şekilde cezalandırılmama
ları gerektiğini ileri sürdüler, örneğin 
(Leyser, Servin). Ayrıca gönderilen 
cevaplarda kanunların eskidiği, zaman 
ve maksada uymadığı görüşü savunuldu. 
Fakat eski mevzuattan ayrılmak istenme
diği ve ayrılınamadığı için çocuk öldürme
nin nasıl düzenlenmesi gerektiğine ilişkin 
çeşitli direktifler ileri sürüldü, Geyer, 
S.18-19
(73) Bu hususu düzeni i yen kanunun 909. 
Paragrafı "Kanuni hükümlerin hepsine 
riayet eden hamile bırakılan kadın, 
çocıık dünyaya ölü olarak gelse dahi, 
her türlü sorumluluktan kurtulur." demek
tedir.
(74) Bu paragraf aynı konuyu düzeni i yon 
15 Mayıs 1871 tarihli Alman İmparatorluk 
Ceza Kanununun 217. maddesinin suç 
kalıbına aynen uymaktadır.
(75) Kanunun 967.Paragrafı da göbek 
kordonuna pansuman yapmıyarak kasten 
çocuğunun kan kaybederek ölmesine 
neden olan annenin çocuğunun katili 
olarak telâkki edileceği hükmünü getir ıııiş-

talebini red ettiler. Yapılan başvuruyu 
eserlerinde savunduğu fikirlerin aksine 
Goethc'nin de red etmesi üzerine 
idam edildi,bak.Geyer, S.20
(78) Knppler,! laııdbuch der literatür 
des K riminalrcchts, Stuttgart İ838,S.63U 
Vd.Zikreden Geyer,S.20
(79) Paul Jolıann Anselm von Feuerbach 
(1775-1833) hakkında bak. Deutsche 
Juristen ..., S.81-87
(80) Von Feuerbach, Anselm Riıter, 
l.ehrbuch des gemeinen in Deutsclıland 
gültigen Peiıılichen Rechts, herausgegebcn

C.J.A. Mittermaier, Gicssen 1847, 
S.391 § 236.

(81) Geyer,S.2İ
(82) m.122; Eğer çocuk zorunlu yardımın 
kasten ihmali neticesi hayatım kaybeder-

5 seneden 10 seneye kadar 
ağır hapis cezasına mahkum edilir,hak. 
Mittermaier,Note V zu§236 von Feuer- 
bachs "Lchrbuch", S.393

fail

von

se, anne,

(83) Alman Hukukunda yeni doğan 
meşru çocuğunu öldüren anne hakkında 
yeni doğan çocuğu öldürmeye ilişkin 
hüküm değil, duruma göre vasıflı veya 
basit adam öldürme bükümleri uygulanır, 
karşılaştırınız, § 211, 212
(84) Bavyern Ceza K mumunun 166 ve

anlaşılacağı üzere 
gebeliğin gizlenmesi, taksi ile çocuğun 
ölü doğması veya doğduktan sonra
ölümüne sebep olmuşsa fail cezalandırılır. 
Böylece kanun gebeliğin gizlenmesinin 
cezalandırılmasını şarta bağlı tutmaktadır. 
Gerçekten 1813 Bavyera CK.kadımn en 
az 7 ay hamileliğini ebeveyi filerine, 
vasisine, doktora, ebeye, namuslu bir 
kadına veya yetkili makama haber
vermemesini cezalandırdığı gibi, yanında 
başka bir kimse olmadan veya sadece 
hukuka aykırı fiili için, nnlaşiığı kişinin 
yanında doğum yapan kadını da cezalan
dırmaktadır, nı.160-168. Ancak ceza 
farklıdır. Şöyteki: Fail D Suç kalıbı 
gerçekleşmiş, fakat öldürme kastı
vücuda geİmcınişse 17-16 sene ağır 

2) Öldürme kastı gerçekleşmiş, 
kalıbı eksikse 8-12 sene ağır

167.maddeleri nden

tir.
(76) Suçun ihmali bir şekilde işlenmesi 
hakkında bak. § 966 ve 967
(77) idam cezası 
cezanın uygulanmasına 
karşı çıktılarsa da hâkimler veya af 
için fikirlerine başvurulan yetkililer 
idam cezasının infazına taraftar oldular. 
Gerçekten örneğin,
Kari Augııst 1783 yılında çocuk öldürme 
fiili faili hakkında hükmedilen idam 
cezasını ağır hapse çevirerek faili affet
mek istediyse, de, fikirlerine başvurulan 
Selimau[3 ve Fritsch adlı raportörler af

gibi çok ağır bir 
bazı mona ıklar hapse

fakat suç , , .
hapse 3) Sağ doğum goıçckleşınış ancak 
cürmi fiil ve kast belli değilse 4-8 
sene ıslaha netle çalıştırılmaya 4) çocuğun 
cesedini ortadan kaldırmışsa 8-12 sene 
ağır hapse mahkûm edilir. Karinelere 
dayanan bu hükümlerin adaletle bir 
il pisi olmadığı açıktır. Dıgor Alman 
Devletleri de hamileliğin saklanması ve

F.lektörüWeiın ar

31



etmektedir. Baden CK. (§ 219) göre
erken doğum veya hilkat garibesi olup 

karnının dışında hayatlarını 
idame ettiremiyecek çocukların öldürül- 
si, 215 ve 217, Paragraflardaki durumlar
da kaza hapishanesi veya islahanede ve 
218.Paragraf tâki durumda (doğumun 
saklanması( cezaevinde 6 ay geçirmeye 
neden olur,bak.Mittermaier, Note III zu 
§ 237 
S.396
(88) Diğer Alman Devletlerinden Saksonya
CK.(m. 126) gayrimeşru çocuğunu doğum 
sırasında veya 
öldüren annenin 4-15 sene ağır hapse 
(ancak kanun çocuğun 
kararının doğumdan önce 
sırasında alınıp 
edilmesini istemektedir), Württemberg 
CK.(249) yeni doğan gayrimeşru çocuğunu 
öldüren anneyi doğumdan önce öldürme 
kararının alınması halinde 15-20 , diğer 
hallerde 10-15 sene ağır hapse, Baden 
CK.(2İ5) gayrimeşru çocuğunu 
sırasında veya 
kasten öldüren anneyi öldürme kararının 
doğumdan önce alınması halinde 6-15 
sene veya doğum sırasında veya onu 
izliyen sürede alınması durumunda 8 
seneye kadar ağır hapse ve 216. madde 
doğumdan 24 saat geçtikten sonra 
işleyen annenin temyiz kudretini zayıfla
tan durumun devam etmesi halinde, 
onun aynı cezaya yani 8 seneye kadar 
ağır hapse mahkûm olacağım belirtmekte
dir. Çocuk öldürmeyi, annenin yeni 
doğan gayrimeşru çocuğunu icrai veya 
ihmali bir şekilde kasten öldürmesi 
diye tanımlayan Hessen 
anneyi, öldürme kararı doğumdan önce 
verilmişse 10-16, diğer hallerde 
sene ağır hapse mahkûm etmektedir. 
Suç kalıbına gebeliğin ve doğumun 
gizlenmesi unsurlarını alan Hannover 
CK.224, faili 10-20 
sebeplerin bulunması durumunda müebbede 
kadar hükmedilebilen pranga cezasına 
mahkîım etmektedir. Hafifletici sebeplerin 
varlığı, bilhassa doğum sırasında öldürme 
kararının alınması halinde, 5 seneye 
kadar ağır hapse hükmedilebilir,bak. 
Mittermaier,Note V, zu § 236 von
Feuerbachs "Lehrbuch", S.393-394
(89) Bavyera CK. örnek alan bu kanunlar 
arasında 30 Mart 1838 Saksonya, 1 
Mart 1839 Württemberg, 10 Temmuz 
1840 Braunschvveig, 6 Mart 1845 Baden 
ve 1 Temmuz 1851 tarihli Prusya Ceza 
Kanunları sayılabilir,bak.Geyer, S.23

gizli gerçekleştirilen doğumları cezalandır
maktadır. örneğin Hannover CK(m.238) 
gayrimeşru çoğunu öldürmek gayesiyle 
doğumu kasten gizliyen anneyi, çocuk 
hayatta kalmışsa çocuk öldürmeye 
teşebbüsten cezalandırmaktadır, öldürmek 
gayesi olmadan doğum gizlenmiş ve 
çocuk bu gizlenen doğum nedeniyle 
ölmüşse anne taksirle adam öldürmeden 
veya çocuk hayatta kalmış veya doğumdan 
önce ölmüşse I aydan aşağı olmamak 
üzere hapis cezasıyla cezalandırılır. 
Braunschvveig CK (m. 157) doğumu gizliyen, 
başkalarının yardımını engelliyen anayı, 
öldürme kastı varsa 6 aydan 1 seneye 
kadar çalışma, terketme kastı varsa 6 
aydan 1 seneye kadar hapis, diğer 
hallerde 6 aya kadar hapis cezasına 
mahkûm etmektedir. Ayrıca bak.Hessen 
CK (261), Baden CK (218), Württemberg 
CK (252) ve Saksonya CK (130), Mitter
maier, Note 8 zu § 238 a von Feuerbachs 
"Lehrbuch", S.400-401.
(85) Geyer, S.23
(86) Alman Devletlerinden Saksonya 
(m.126) ve VVürttemberg (m.249) Ceza 
Kanunları, doğumundan 24 saat geçmemiş 
çocuğu yeni doğmuş çocuk olarak kabul 
ederken, Baden Ceza Kanunu (m.216) 
daha kısa bir süre koyarak "Doğum 
sırasında veya doğumu takip eden bir 
kaç saat sonra" demektedir. Ancak bu 
son kanun annenin doğum nedeniyle 
temyiz kudretini zayıflatan durumun 
devam etmesi halinde doğumdan 24 
saat geçse dahi çocuğun "yeni doğan" 
sayılmasına karar vermesi hususunda 
halcime yetki vermektedir. Braunschvveig 
CK.ise "Doğum sırasında veya onu takip 
eden ilk birkaç saat içinde" demekle 
Baden Kanununa nazaran daha kati bir 
ifade kullanmaktadır. Annenin ruhi 
durumuna önem veren Braunschvveig 
Kanunu da, doğumdan 24 saat geçse 
dahi, annenin temyiz kudretini zayıflatan 
durumun devam etmesi halinde çocuk 
öldürme suçunun işlenebileceği görüşünde
dir, bak.Geyer,S.23; ayrıca Karş. Mitter
maier, Note IV zu § 237 von Feuerbachs 
"Lehrbuch", S.396.
(87) Yaşama kabiliyetine sahip olmıyan 
çocuğunu öldüren anne, Saksonya (m. 126) 
ve VVürttemberg (m.249) Ceza Kanunlarına 
göre daha hafif bir cezaya mahkûm 
olur. Braunschvveig CK (m.149) ise, 
yaşama kabiliyeti olmıyan çocuğun 
öldürülmesini, yeni doğan çocuğun öldürül
mesi suçuna tam teşebbüs olarak kabul

ta ana

"Lehrbuch",Feuerbachsvon

24 saat zarfındailk

öldürül mesi
veya doğum 

alınmadığına dikkat

doğum
24 saat zarfındailk

fiili

CK.(m.259)

4-10

ve ağırlatıcısene
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(90) Bak, yukarıda Dipnot 86
(91) Bak, yukarıda Dipnot 88
(92) Gerçekten 1861 tarihli Bavyera 
CK.231. maddesi "Çocuğunu öldürmek 
kastıyla hukuka aykırı olarak, onun 
ölümüne, doğum sırasında veya doğumdan 
hemen sonra sebep olan anne, 20 seneye 
kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır.

Çocuk anne dışında kalan biri 
tarafından öldürülmüş veya bu şahıs 
öldürme fiiline iştirak etmişse, bu 
şahsa vasıflı ve basit adam öldürme ve 
bu fiillere iştirak hükümleri uygulanır." 
demektedir, Zikreden Geyer, S.24 Dipnot

(100) Buhran haline açıkça yer veren
kanunlar arasında, 1871 Zürich Kanunu 
(m. 131, "Doğum veya doğuma bağlı 
buhran devam ettiği sürece") ve 1903
İsviçre Ceza Kanunu tasarısı (m.63
"Daha henüz doğumun tesiri altında 
olan bir anne çocuğunu kasten öldürürse 
6 seneye kadar ağır hapse mahkûm 
olur.") sayılabilir, zikreden Von Liszt, 
Vergleichende Darstellung des Deutschen 
und auslîlndischen Strafrechts, Vorarbeiten

deutschen Straf rechtsreform,Besonderer 
Teil, V.Baııd.Verbrechen und Vergehen 
wider das Leben, Körperverletzung,
Freiheitsdelikte, Berlin 1905, s.lll.
(101) Gerçekten 1930 Italyan Ceza
Kanununun- 578. maddesinin 1. fıkrası 
çocuğun doğum esnasında veya doğumdan 
hemen sonra (immediatamente dopo il 
parto) öldürülmesinden bahsetmektedir. 
"Doğumdan hemen sonra" ifadesi,
annenin doğum esnasındaki buhran 
halinin doğumdan sonra da devam ettiği 
anlamına gelir. Böylece İtalyan Hukukuna 
göre esas olan haysiyet ve 
kurtarmak (infanticidio per causa di 
onore) saiki yanında cezayı hafifleten 
sebep olarak annenin doğum veya doğum
dan hemen sonraki buhran hali gösterile
bilir.

zur

7
(93) 1803 Avusturya CK. gibi 27 Mayıs 
1852 Avusturya CK. 139 maddesi de, 
annenin, yeni doğan meşru veya gayrimeşru 
çocuğunu öldürmesini, yeni doğan çocuğu 
öldürme suçu olarak kabul edip cezalan
dırmaktadır. Ancak ceza miktarı değişik
tir. Gerçekten 139. madde evlilik içi 
çocukların öldürülmesini müebbet ağır 
hapisle cezalandırırken (bu ceza vasıflı 
adam öldürme fiilinin cezasına tekabül 
etmektedir) 
öldürülmesini fiilin icra şekline göre 
10-20 yahut 5-10 sene ağır hapis cezasıy
la cezalandırmaktadır, bak. Simson-Gecrds, 
S.37 Dipnot 119. Ceza miktarının değişik
liği Kanunun, hafifletici neden olarak 
sadece doğum sırasında meydana • gelen 
fiziki ve ruhi sarsılmaya ehemmiyet 
vermediğini göstermektedir. Belirtelim 
ki 29.1.1974 tarihli Avusturya CK. s 79 
yeni doğan meşru ve gayrimeşru çocukla
ra ilişkin ceza miktarında bir değişiklik 
yapmamıştır.
(94) örneğin 7 Aralık 1940 Brezilya
CK.m.123; 2? Ocak 1974 Avusturya
CK. s 79; 1925 ve 1927 Alman imparator
luk Ceza Kanunu tasarıları.
(95) Geyer, S.24
(96) Von Liszt - Schmidt, S.469 - 470. 
Yeni doğan çocuğun taksirle öldürülmesi 
222. maddenin uygulanmasını gerektirir.
(97) Von Liszt - Schmidt, S.470; Geyer, 
S.26
(98) Von Liszt - Schmidt, S.470 - 471; 
Geyer, S.29
(99) Von Liszt - Schmidt, S.470

namusu

dışı çocuklarınevlilik
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KARASULARININ GENİŞLİĞİ VE EGE'DE 12 MİL SORUNU

Ar.Gör. Bililerin VURAL

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı öğretim Elemanı

GİRİŞ :

amaçlanan karasularının üç mille sınırlan
dırılması değildir (7). 
uygulamasından sonra, 
esası kabul edilmiştir (8).
I- KARASULARININ GENİŞLİĞİ SORUNU 

HAKKINDA 
ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

a) Birinci ve İkinci Deniz Hukuku 
Konferansları

1924 yılında Milletler Cemiyeti 
tarafından oluşturulan alt komitenin 
belirlediği kodifikasyona. elverişli konuları 
ki bunların arasında karasuları konusu 
da vardır, görüşmek üzere 1930 yılında 
47 ülke La Ünye'de biraraya gelmişlerdir. 
Toplantıya Türkiye de katılmıştır (9).

Bu toplantıda karasularının genişliği 
hususunda; 3, 4 ve 6 mil gibi çeşitli 
görüşler ileri sürülmüşı ür. 12 mil esası 
ise sadece S.S.C.B. tarafından savunulmuş
tur (10). La Ünye'de bir sonuç alınama
ması üzerine, Birleşmiş Milletler Teşkilatı 
Hukuk Komisyonu konuyu ele almıştır. 
Fakat bu komisyon da karasularının 
genişliği konusunda 3 milden 12 mile 
kadar çeşitli görüşlerin ileri sürüldüğünü 
ifade ederek yeni bir görüş bildirmemiş, 
konunun bir konferansta görüşülmesi 
sonucuna varmıştır (11).

Sorun 1958 Cenevre I. Deniz Hukuku 
Konferansında tartışılmış, ancak burada 
da görüş birliğine varılamamıştır (12). 
Ne var ki, bu konferansta hiç değilse 
Karasuları ve Bitişik Bölge Konvansiyonu 
kabul edilmiştir. Ancak bu konvansiyon, 
karasularının genişliği hakkında bir 
düzenleme getirmemiştir. Konferans 
sırasında, Türkiye ve Yunanistan çoğunluk 
görüşü 3 mil olduğu takdirde, bu görüşe 
uygun hareket edeceklerini ifade etmişler
dir (13). Türkiye 
üç milin kabul 
karşılıklılık ilkesine uygun davranacağını 
da eklemiştir. 12 mil esası komisyon 
görüşüne göre beni msenebi lir olduğu

Milletlerarası Deniz Hukukunun 
tartışmalı konularından biri olan karasula
rının genişliği sorunu, özellikle Ege 
Denizi gibi coğrafi bakımdan değişiklik 
gösteren denizlerde büyük önem taşımak
tadır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki 
Ege uyuşmazlığının temelini oluşturan 
bu sorunun çözümü, Ege Denizinin 
coğrafi özellikleri nedeniyle güçleşmekte
dir.

Ege'de üç mil 
6 mil genişlik

MİLİ .ETLER ARASI

Devletin ülkesinin bir parçası olan 
karasuları, devletin ülkesi üzerinde haiz 
olduğu egemenlik hakkına tâbidir. Devlet
lerin kara ülkelerine bitişik olan bu 
sular üzerindeki egemenlik iddialarının 
değerlendirilmesi, önceleri kara ülkesi 
için öngörülen esaslardan hareketle 
yapılmıştır (l). Karasuları üzerindeki 
lıak iddiaları ilk olarak yargı hakkı 
biçiminde karşımıza çıkmaktadır (2).

Görünen ufuk kıstası, karasularının 
genişliği ile ilgili olarak ilk kabul edilen 
kıstasdır (3). Daha sonraları Grotiotıs 
döneminden gelen, XVIII. yüzyılda 
HollandalI Bynkeshock'un da belirttiği 
ve uygulamada top menzili esası olarak 
ifade edilen anlayış kabul edilmiştir 
(4). Top menzilinin en çok 3 mil olacağı 
görüşü, 1782 yılında Galiani tarafından 
ileri sürülmüş ve bu suretle top menzili 
esası üç mille özdeşleştirilmiştir (5). 
XIX. yüzyıl başlarından itibaren üç mil 
olarak kabul edilmiş olan karasularının 
genişliği esası, XX. yüzyıl başlarında 
değişmeye başlamış ve bu konuda görüş 
birliği sağlamak mümkün olamamıştır
(6).

Ege Denizinde ise son zamanlara 
kadar, Lozan andlaşmasına dayanılarak 
karasuları genişliği üç mil olarak kabul 
edilmiştir. Lozan andlaşmasında karasula
rının genişliğine dair bir açıklık 
yoktur ancak, 6. maddede üç mil içinde 
kalan adaların Türkiye'ye ait olduğunun 
belirtilmesi üç mil esasının kabulüne 
yol açmıştır. Oysa ki bu madde ile

ayrıca bu ifadesine 
edilmemesi halinde
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halde, Yunanistan bu esası Ege Denizini’ 
uluslararası ulaşıma kapatmamak için 
uygulamayacağını belirtmiştir (14).

1960 yılında Cenevre’de toplanan 
İkinci Deniz Hukuku Konferansında ise 
amaç, karasularının genişliğini saptamaktı. 
Birinci Deniz Hukuku Konferansında 
alınan karar üzerine toplanan bu konferan
sa 87 devlet, 8 ihtisas teşkilatı ve 6 
hükümetler arası teşekkül katılmıştır 
(15). Devletlerin çıkar farklılıkları 
nedeniyle bu konferansta da bir sonuca 
varılamamıştır.

Deniz filoları kuvvetli olan devletler, 
iktisadi ve askeri bakımdan hareket 
serbestisine sahip oldukları açık deniz 
alanlarının geniş tutulmasını, dolayısıyla 
da kıyı devletinin egemenliği altında 
bulunan karasularının dar olmasını

yanı sıra bazı devletlerce kesin kural 
olarak ileri sürülen 3 milin milletlerarası 
hukuk kuralı niteliği taşımadığı anlaşılmış
tır (21).

b) Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı 
1974 yılında Karakas'ta toplanan 

Üçüncü Deniz Hukuku Konferansına 
katılan devletler arasında, karasularının 
genişliği 12 mil olarak saptanabilir 
görüşü ağırlık kazanmıştır. Ancak 12 
milin kabulü için bazı şartlar ileri 
sürülmüştür. Büyük denizci devletler 12 
mili, ancak milletlararası ulaştırmayı 
kısıtlamayacak bir önlem alındığı takdirde 
kabul edeceklerdir. Zira karasuları
genişliğinin 12 mil olarak saptanması, 
açık deniz rejiminin uygulandığı bir çok 
büyük boğazda karasuları rejiminin 
uygulanması anlamına gelmektedir. 
Büyük denizci devletler boğazlar için 
özel bir geçiş düzeni kabul edildiğinde, 
12 mili onaylayacaklarını ifade etmişler
dir (22).

istedikleri için 3 mil esasını savunmuşlar
dır. Deniz filosu kuvvetli olmayan devletler 
ise güvenlikleri nedeniyle yabancı devlet 
gemilerini kıyılarından uzak tutmak 
amacıyla karasularını geniş tutmak 
istemişlerdir (16).

Bu konferansta 3 mil esasının oya 
dahi sunulmamasma karşılık, A.B.D. - 
Kanada ortak önerisinde yer alan 6 mil 
karasuyu ve buna ek olarak 6 mil balıkçı
lık bölgesi görüşü en çok oyu toplamıştır
(17) . En çok oyu toplamasına karşın, bu 
öneri de 2/3 çoğunluğu bir oy farkla 
sağlayamamış ve bu nedenle reddedilmiştir
(18) . Bu öneriye Türkiye ve Yunanistan 
olumlu oy 
gerekli 
Yunanistan 
münhasır balıkçılık bölgesi kavramının 
varlığını tanımadığını

Az gelişmiş ülkeler ise 12 
kabulü için, balıkçılık bölgesi kavramı 
yerine daha geniş kapsamlı olarak ortaya 
atılan "Münhasır Ekonomik Bölge" 
kavramını desteklemişlerdir. Bu devletlere 
göre, 12 mil esasının kabul edilebilmesi 
için, karasularının ölçülmeye başlandığı 

hattan itibaren 200 mil genişlikte 
bir ekonomik bölgenin kabul edilmesi
gereklidir (23). , .

12 milin kabulü halinde, Ege Denizi 
özellikli denizlerin durumu

milin

esas

vermişlerdir. Ancak öneri 
çoğunluğu

milletlerarası

gibi dar ve 
ne olacaktır? Bu da bir başka sorun 
olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye, her 
coğrafi durum için 12 mil genişlik 
esasının uygulanamayacağını, 12 milin 
ancak azami bir genişlik olarak kabul 
edilmesi
Gene Türkiye; karasuları 
kıyıdaş devletlerce karşılıklı hak ve 
çıkarları gözetilerek 
genişlik saptanırken, bir başka devletin 
karasularını açık denizden ayırıp ayırma
dığının ve denizin coğrafi durumunun 
gözönüne alınması gerektiği görüşündedir. 
Türkiye'ye göre, bu da ancak kıyıdaş 
devletler arasında yapılacak bir andlaşma 
ile mümkün olur (24).

sağlayamayınca, 
hukukta

ifade etmiştir
(19).

bir anlaşmaBu konferanslarda 
sağlanamamasına rağmen iki yeni kavram 
ortaya çıkmıştır. Bu kavramlar, Karasula
rı ve Bitişik Bölge Konvansiyonunda 
belirtilmemiş olan "Balıkçılık Bölgesi" 
ve "Kıyıdaş Devletlerin Açık Denizde 
Balıkçılık" konusunda öncelik hakları 
kavramlarıdır. Bu kavram; kıyı devletinin 
karasularına bitişik olan balıkçılık bölge
sinde, sadece balıkçılık ve canlı kaynaklar
dan, karasularında olduğu gibi yararlana

cağı, ancak genelde açık deniz statüsünde 
kalmaya devam edeceği anlamına gelmek
tedir (20).

sürmüştür.
genişliğinin

gerektiğini ileri

saptanması ve

Karakas'ta 24Yunanistan ise 
Temmuz 1974 tarihli bir öneri sunmuştur. 
Bu öneride, 12 mil genişlik kabul edilirken 
adaların deniz alanlarının da kıta ülkesinin 
deniz alanlarının saptanmasında uygulana
cak ilkelere uygun olarak belirlenmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. Bizim de

her iki12 mil genişlik esasının 
konferansta da azınlık görüşü olarak 
kalmasına rağmen, karasuları genişliğinin 
saptanmasında 12 mil esasının da uygula
nabileceği kanaati uyanmıştır. Bunun
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iyi niyetle yerine getirmeleri ve yine 
andlaşmayla tanınmış olan hakları, 
yetkileri ve serbestileri hakkın kötüye 
kullanılması sonucunu doğurmayacak bir 
biçimde kullanmaları yükümü." Bunlar 
milletlerarası hukukta yer alan genel 
nitelikteki ilkelerdir. Uygulanabilmeleri 
âkid devlete bağlı olan bu ilkelere, 

-Konvansiyon özel bir nitelik kazandırma- 
mıştır (28). Türkiye'nin önerisinde yer 
alan ihtiyaçlara cevap vermekten uzak 
olan bu düzenleme, milletlerarası hukuk 
ilkelerinin bir tekrarından ibarettir.
il- KARASULARININ GENİŞLİĞİNİN 

TÜRK MEVZUATINDA DÜZENLENİŞİ

katıldığımız Prof.Dr.S.TOLUNER'in görüşüne 
göre, devletin ülkesi bir bütündür, bu 
nedenle de deniz üzerinde tanınan haklar 
devletin kıta ülkesine ayrı ada ülkesine 
ayrı tanınmaz denilmek suretiyle, bu 
öneri çürütülebilir (25).

c) Birleşmiş Milletler Konvansiyonu* 
nda (10 Haziran 1982) Öngörülen Düzenleme 

Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı 
sonunda belirlenen bu konvansiyonun 
3.maddesinde her devletin karasularının 
genişliğini 12 mil olarak saptama hakkına 
haiz olduğu istisnasız bir hüküm olarak 
yer almıştır. Maddede yer alan hüküm 
şudur; "Her devlet, karasularının genişliği
ni, bu Konvansiyon uyarınca belirlenmiş 
esas hatlardan ölçülmek üzere, 12 deniz 
milini aşmayacak bir sınıra kadar sapta
mak hakkını haizdir."

Görüldüğü gibi bu madde ile yapılan 
düzenlemede, 12 mil azami genişlik 
olarak belirlenmiştir. Devletlere bu 
konuda takdir hakkı tanınmıştır. Devletler 
isterlerse karasularını 12 mil olarak

a) 1964 Tarih ve 476 sayılı Karasula
rı Kanunu

476 sayılı kanun çıkarılıncaya 
kadar, Türle karasuları Lozan andlaşmasına 
dayanılarak 3 mil kabul edilmiştir. 1958 
ve 1960 Cenevre konferasları sonrası 
çıkarılan 476 sayılı kanunun 1.maddesinde, 
karasuları genişliği 6 mil olarak düzenlen
miştir (29).

Bu kanun
yanı sıra 6 millik bir balıkçılık bölgesi 
de kabul edilmiştir. 2.madde ile ise, 
"karşılıklılık esası" düzenlenmiştir. Bu 
madde ile, 6 milden fazla genişlik 
kabul eden devletlere karşı o devletin 
kabul ettiği genişliği uygulamak amaçlan
mıştır. Maddenin ifadesinden fiili karşılık
lılık anlamı çıkmaktadır (30).

3. madde ile ise, Türkiye ve 
Yunanistan arasında görülebilecek bir 
durum düzenlenmiştir. Eğer iki devlet 
arasındaki deniz mesafesi, iki devletin 
karasuları toplamından az ise anlaşma 
olmadığı takdirde orta hat Türk karasula
rının sınırını teşkil edecektir (31).

8. madde: "Türk karasularına
bitişik ve karasularının ölçüldüğü esas 
hatlardan itibaren 12 deniz miline 
kadar uzayan sahalarda balıkçılık ve 
canlı kaynakların işletilmesi bakımından 
karasuları rejimi uygulanır." bükümünü 
taşımaktadır. Madde düzenlenirken, 
balıkçılık bölgesi saptanmadan önce 
orada avlanmakta olan devlet vatandaşla
rının hakları saklı tutulmamıştır. Böyle 
bir sorun ortaya çıktığında, sorun anlaşma 
ile çözümlenecektir. Coğrafi özellikleri 
nedeniyle Ege Denizinde 12 mil uygulama
sı zaten mümkün olmayacaktır (32).

1936 tarih, 230 sayılı Olağanüstü 
Durum Kanunu ile karasularını 6 mile 
çıkaran Yunanistan, 476 sayılı kanunu 
protesto etmiştir (33).

saptayabilirler, ancak bu zorunlu bir 
genişlik değildir. Söz konusu hüküm 
özel nitelikteki hükümlerle sınırlandırılmış 
değildir. Bu nedenle Türkiye tarafından 
ileri sürülen yarı kapalı denizlerle ilgili 
bir düzenlemeye de Konvansiyon'da 
rastlamak mümkün değildir. Böylece 
karasularının genişliğinin fazla tutulnıama- 
sını isteyen Türkiye, İran ve Irak'ın bu 
konuda sunduğu öneriler sonuçsuz kalmıştır

mil karasularıile 6

(26).
Konvansiyonun 122. maddesinde 

kapalı veya yarı kapalı denizler: "iki 
veya daha fazla devletle çevrili olan ve 
bir başka deniz veya okyanusa dar bir 
su yoluyla bağlanan veya tamamen veya 
esas itibariyle iki veya daha fazla kıyı 
devletinin karasuları ve münhasır Ekonomik 
Bölgesinden oluşan körfez, havza veya 
deniz" olarak tanımlanmışlardır. Ancak 
bu tanım Türkiye'nin amaçladığı düzenle

me değildir(27).Türkiye bu tür denizlerde 
de karasuları genişliği saptanmasının 
özel bir hükümle düzenlenmesini istemiştir.

121.madde ise adalarla ilgili bir 
hüküm getirmektedir. Adaların deniz 
alanlarının dolayısıyla karasularının, 
Konvansiyonda yer alan kara ülkesine 
uygulanabilecek diğer hükümleri uyarınca 
çözümleneceği ifade edilmiştir. Konvansi
yon düzenlenirken milletlerarası hukukta 
geçerli olan iyiniyet prensibine de yer 
verilmiştir. Bu prensip 300.maddede 
şöyle ifade edilmiştir: "Akid devletlerin 
andlaşma ile yüklendikleri yükümlülükleri
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b) 20 Mayıs 1982 Tarih ve 2674 
Sayılı Karasuları Kanunu

Karasuları genişliği konusunda 
Türkiye'nin görüşüne uygun olarak özel 
bir hüküm kabul edilmeyen Üçüncü 
Deniz Hukuku Konferansından sonra, 
2674 sayılı Karasuları Kanunu çıkarılmıştır 
(34).

Kanunun 1.maddesinde tıpkı 476 
sayılı kanunda olduğu gibi, karasuları 
genişliği 6 mil olarak kabul edilmiştir. 
Aynı maddede Bakanlar Kuruluna, bütün 
özellikleri gözönünde bulundurulmak ve 
hakkaniyet ilkesine uyulmak kaydıyla, 
belirli denizlerde 6 deniz mili üzerinde 
karasuları genişliği saptamak yetkisi 
tanınmıştır. Bunun üzerine Bakanlar 
Kurulu "Kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce karasularının genişliği ile ilgili 
olarak Karadeniz ve Akdeniz'de mevcut 
olan durumun sürdürülmesini" kararlaştır
mıştır (35).

Söz konusu kanun, "Karşılıklılık 
İlkesi" ne yer vermemiştir ve bu ilkeyi 
içeren 476 sayılı kanunu da 6.maddesi 
ile yürürlükten kaldırmıştır.

Kanunun 2. maddesi; "Türkiye ile 
kıyıları bitişik veya karşılıklı olan Devlet
ler arasında karasuları anlaşma ile 
sınırlandırılır. Bu anlaşma bölgenin 
bütün ilgili özellikleri ve durumları 
gözönünde bulundurularak, hakkaniyet 
ilkesine göre yapılır" hükmünü taşımakta-

aittir. Yunanistan'a ait olan üç binden 
fazla ada, adacık ve kaya ise, Türkiye 
sahillerine çok yakın bir alanda sıralan
mışlardır. Yunanistan'ın 12 mil esasını 
uygulaması halinde ise, Ege Denizinin 
%63.9'u Yunan karasularına girecek ve 
açık deniz alanı %26.1'e inecektir. 
Türk karasuları ise Ege'nin yalnızca 
%8.3'ünü teşkil edecektir (38).

Görüldüğü gibi, Yunanistan 12 mil 
esasını uygulamaya başladığında Türkiye- 
nin aleyhine bir durum ortaya çıkacaktır. 
6 mil ile 12 mil arasındaki fark Türkiye- 
ye çok az nispette yansımaktadır. Çünkü, 
Türk kıyılarına yakın bir şekilde sıralan
mış olan Yunanistan'a ait pek çok ada 
ile Türk kıyıları arasındaki sınır orta 
hattır (39).

Ege Denizini fiilen bir Yunan 
kapalı denizi haline getirecek olan 12 
mil genişlik esasını kabulü yolundaki 
görüşler ortaya atıldığında, Türkiye bu 
esasın yarı kapalı denizlerde uygulanama
yacağı görüşünü ileri sürmüş ve savunmuş
tur. Yunanistan karasuları genişliği 
tartışmaları başladığından beri, Türkiye 
ile ters düşmemiş ve karasularım 6 mil 
olarak kabul etmek suretiyle dar tutma 
görüşünü benimsemiştir. Yunanistan bu 

1974 Üçüncü Deniz Hukuku 
konferansına kadar sürmüştür (40).

Daha önce açıklanmış olduğu 
üzere 12 mil genişlik esası 1974 tarihli 
Birleşmiş 
3. maddesi ile 
Hukukta kabul edilmiştir. Böylece 12 
mil esası bir hak olarak her devlete 
tanınmıştır. Konferans sırasında Türkiye- 
nin bu esasın istisnasız bir kural olarak 
kabul edilmemesi yolundaki çabaları 
karşılıksız kalmıştır. Konvansiyonda 
çekince koyma yasağının da yer almış 
olması, Türkiye'nin oylamada olumsuz 
oy kullanmak suretiyle andlaşmaya 
taraf olmaması sonucunu doğurmuştur 
(41). Çünkü Türkiye'nin 12 mile karşı 
olduğunu ifade edecek başka bir yolu 
kalmamıştır.

Yeni bir kural olan 12 mil esası, 
andlaşmaya taraf olmayan devletler için 
bağlayıcı olmadığı gibi örf ve adet 
kuralı haline de gelmemiştir. Oysa ki 
12 mil esası örf ve adet niteliğinde 
olsa idi, bütün devletler için bağlayıcı 
bir nitelik taşıyacaktı, örf ve 
kuralı haline dahi gelmemiş olan bu 
kuralı, başlangıçtan beri 12 mil esasına 

sürdüren Türkiye'ye

• tutumunu

Milletler Konvansiyonu'nun 
ilk defa Milletlerarası

dır.
Görülüyor ki gerek birinci gerek 

ikinci maddede "Hakkaniyet İlkesi" ne 
uygunluk esası getirilmiştir. Şüpphesiz 
hakkaniyet ilkesine göre karar yerecek 
olan Bakanlar Kurulu, karşılıklılık ilkesini 
de gözönünde tutacaktır. Karasularının 
6 milden geniş olarak tesbiti, karşı 
devletin tutumuna değil, denizin özellikle
rine bağlı olacaktır (36).

Balıkçılık Bölgesine dair, 
sayılı kanunda hüküm bulunmasına karşılık 
2674 sayılı kanunda bu husus düzenlenme
miştir. Zaten Balıkçılık Bölgesi uygulama
sı coğrafi özellikleri nedeniyle, Ege'de 
mümkün değildir (37).
III- EGE'DE 12 MİL SORUNU

476

Halen Ege'de uygulanmakta olan 
6 mil genişlik esası Ege Denizinin %8,8- 
inin (15.210 km?) Türk, %35'inin (60.244

girmesi ve adetkm?) Yunan karasularına 
% 56.2'sinin (96.586 kmf) açık denizler 
statüsüne tâbi olması sonucunu doğurmak
tadır. Dar bir deniz olan Ege üzerinde 
bulunan adalardan çok azı Türkiye'ye

karşı tutumunu 
karşı ileri sürmek mümkün değildir.
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Yunanistan Ege'de Konvansiyonda yer 
alan bu hükme dayanarak karasularını 
12 mile çıkarmaya karar verirse, bu 
karar hukuki dayanaktan yoksun olacak 
ve sadece siyasi bir nitelik taşıyacaktır
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(3)SONUÇ

Bütün bu açıklamalardan Ege 
Denizinde 12 mil uygulamasının Türkiye
nin aleyhine olacağı açıkça anlaşılmakta
dır. Türkiye’nin jeo-politik durumu, 
Ege'de petrol arama ve deniz altı kaynak
larının işletilmesi çalışmaları karasularının 
genişliğini günümüzde daha da önemli 
hale getirmektedir.

Yunanistan'ın karasularını 12 mile 
çıkarması tek taraflı bir tasarruf olarak 
gerçekleşecektir ve Türk karasuları 
sahasının % 0.5 oranında azalmasına
neden olacaktır. Böylece Yunanistan'ın 
Ege'den yararlanma oranı Türkiye'nin 
aksine artacaktır.

Stratejik önemi nedeniyle Ege'nin 
statüsü kıyıdaş devletleri olduğu kadar 
dünya devletlerini de ilgilendirmektedir. 
Çıkarları nedeniyle Ege ile ilgilenen 
büyük devletler, 12 mil uygulamasını 
onaylamamaktadırlar. Bunun nedeni ise, 
Yunanistan'ın karasularını 12 mile 
çıkarması halinde Ege'de açık deniz 
alanının azalması ve Akdeniz ile Karadeniz 
arasındaki bağlantının ancak Yunan 
karasularından geçmek suretiyle mümkün 
olmasıdır. Bu durumda Ege'den geçecek 
olan gemilerin geçişlerinin karasuları 
rejimine tabi olması sonucu, hareket 
serbestileri kısıtlanacaktır.

Yunanistan'ın Ege'de 12 mil genişlik
milletlerarası

hukukun ilkelerine de aykırı olacaktır. 
Hukuki dayanaktan yoksun olan bu 
karar, Türkiye'yi zor kullanmaya itecek
tir. Anlaşmak mümkün olmadığı takdirde, 
yıllardır 12 mile karşı kararlı tutumunu 
sürdüren Türkiye için başka bir alternatif 
kalmayacaktır.

benimsemesiesasını
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2330 SAYILI KANUNA GÖRE NAKTİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASINDA
FİİLEN MÜDAHALE KAVRAMI

Ar.Gör. O.Gökhan ANTALYA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim Elemanı

1. GENEL OLARAK
dan 2'nci maddesi (a) bendinde sayılanla
ra güven ve asayişi korumak kaçakçılığı 
men, takip ve tahkikle ilgili olaya 
müdahale sırasında fiilen görev yaparken 
ölen, sakatlanan ve yaralananlara sözü 
geçen tazminatın verileceği hükme 
bağlanmıştır.
2. 2330 SAYILI KANUNUN UYGULANA

BİLME ŞARTLARINDA AMACIN 
YERİ

6.11.1981 gün ve 17152 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
giren 2330 sayılt Nakti Tazminat ve 
Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun 
AMAÇ başlığım taşıyan l'nci maddesi:

MBu Kanunun amacı, barışta güven 
ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, 
takip ve tahkikle görevli olanların bu 
görevlerinden dolayı yada görevleri sona 
ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniy
le derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları 
yaralanma veya hastalık sonucu ölümleri 
veya sakat kalmaları halinde ödenecek 
nakti tazminat ile birlikte bağlanacak 
aylığın esas ve yöntemlerinin düzenlenme
sidir"
çıkarılma amacı belirtilerek 2'inci 
maddesinde KAPSAM1 ın içeriği gösterilmek 
3, 4. ve 7'nci maddelerinde de verilecek 
nakti tazminat, aylık bağlanması ve 
öğrenim yardımına ait kuralları serdetmek- 
tedir.

Kanunun ve Yönetmeliğin amir 
hükümleri incelendiğinde ilgili kişiye 
nakti tazminat verilmesi ve aylık bağlana
bilmesi için;
A- Şahsın 2330 sayılı Kanun ve Yönet
meliğin 2'nci maddesinde belirtilen:

a) Iç güvenlik ve asayişin korunma
sı veya kaçakçılığın men, takip ve 
takip konularında görevlendirilen;

(1) Jandarma Genel Komutanlığı 
veya Emniyet Genel Müdürlüğü 
personeli,

(2) Silahlı Kuvvetler personeli,
(3) Milli İstihbarat Teşkilatı 

mensubu,
(4) Çarşı, Mahalle ve Kır Bekçisi,
(5) Gümrük Muhafaza amir ve 

memuru,
b) Güven ve asayişi ihlal eden

eylemlere ve kaçakçılığa ilişkin olayların 
soruşturma ve kovuşturma işlerini yürüten 
Adli
Savcı ve Yardımcısı yahut, Askeri Savcı 
ve Yardımcısı,

c) Güven asayişi ihlal eden eylemle
riyle birlikte olay mahallinde bizzat
görev yapan mülki idare amiri,

d) Ceza ve tutukevlerinin iç ve
dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan
personel,

denilerek söz konusu Kanunun

Nakti Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun 10’ncu maddesi 
uyarınca Bakanlar Kurulunca hazırlanan 
20 Mayıs 1981 tarih ve 17345 sayılı 
Resmi Gazetede neşredilen 8/2832 
sayılı Yönetmeliğin 2'nci maddesinde 
ise:

"Bu yönetmeliğin amacı; barışta 
güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı 
men, takip ve tahkikle görevli bulunan 
kamu personeli ile güven ve asayişi 
korunmasında hizmetlerinden yararlanılma
sı zorunlu görülen ve yetkililerce kendile
rine bu veya Askeri Hakimi, Cumhuriyet

amaca yönelik görev verilen 
sivillerin bilfiil icra ettikleri bu 
görevlerinden dolayı yada görevleri 
ermiş olsa bile yaptıkları bu tür görevden 
doğma koşulu ile ödenecek nakti tazmina
tın esas ve yöntemlerinin düzenlenmesidir." 
şeklinde tarif ve tanzim edilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin iç güvenlik ve 
asayişinin korunması ve kaçakçılığın 
men takip ve tahkikle görevli bulunanlar-

tür
sona
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e) Güven ve asayişi korunmasında 
hizmetlerinden yararlanılması zorunlu 
olan ve yetkililerce kendilerine bu 
amaca yönelik görev verilen kamu görevli
si veya sivil şahıs kimselerden biri 
bulunması.
B- Kendisine Kanunun l'nci maddesinde 
belirtilen amaca yönelik görev verilmesi,

G- Görevin yerine getirilmesi gerektirecek 
bir olayın meydana gelmesi,

D- Fiilen müdahale ederken yeni bilfiil 
görev icra ederken ve bu görevden 
dolayı yada görevleri sona ermiş olsa 
bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal 
veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralama 
veya hastalık sonucu ölmeleri veya 
sakat kalması gerekmektedir.

Amaç Kanuna konu olacak olayın 
meydana geliş şeklini belirlediğinden 
Kanunun temel uygulanabilirlik şartını 
teşkil etmektedir.
3. FİİLEN MÜDAHALE ETME KAVRAMI 

A- Genel Olarak

ve tahkikle görevli olanlar yönünden 
''bilfiil bu görevleri icra etmeleri" 
koşulu aranmıştır (l).

2330 sayılı Kanun güvenlik kuvvetle
rinin emniyet ve asayişinin sağlanması, 
korunması ile kaçakçılığın men ve 
takibinde görevlerini hiçbir kişisel ve 
ailevi endişeye kapılmadan istikballerine 
ait hiç bir kuşku duymadan en iyi 
şekilde yapabilmelerini temin için çıkarıl
mış bir yüreklendirme Kanunudur. Amacının 
da sınırlı ve çok kısıtlı tutulması zorunlu
dur.

Fiili müdahale (Bilfiil görev icra 
etme) şartına; söz konusu Kanunun 
sınırlı ve istisnai haklar getirdiği için 
yer verilmiştir. Çünkü 2330 sayılı Kanun 
hukuk düzeninin bütününe aykırı düşmeye
cek biçimda bazı olayların olağan dışı 
gelişme önlem ve hallerine uygulanmak 
üzere tedvin edilmiş istisnai bir Kanundur. 
İstisnai Kanunlar ise ancak konuldukları 
hadiselere münhasırdırlar. Genel nitelikte
ki kaideler gibi yorumlanamaz ve genelleş
ti rilemezler. Aksi halde Kanunu emniyet 
ve asayişi korumak ve kollamakla yüküm
lü olan görevden doğma mağduriyetlerin 
tümüne uygulamak gerekir. Çünkü onların 
görevle ilgili her faaliyetinde emniyet 
ve asayişin unsurları vardır (2).

kavramı
olarak getirilen kavram 

olmadığından yönetmeliğe 
konu olabilecek olayların 
meydana geleceğine açıklık getirilmek 
üzere konulmuştur.

Zira Kanun koyucu, sayılan hizmetle-
özellikle

İç güvenlik ve 
ve kaçakçılığın 
konularında

asayişin korunması 
men takip ve tahkiki 

olaya 
yaptıkları

görevlendirilenler, 
fiilen müdahale sırasında 
hizmet nedeniyle veya bu tür görevleri 

olsa bile aynı hizmetten 
yaralanma, sakatlanma veya 

halinde bu Kanunla getirilen

KanunFiili müdahale 
amacına ters

tazminata 
ne şekilde

sona ermiş 
doğan 
ölmeleri
tazminatlardan faydalanabilirler.

2330 sayılı Kanun; İç güvenlik ve 
asayişin korunması ve kaçakçılığın men, 
takip ve tahkiki konularında görevlendiri
lenlerden:

ri yapacak olan görevlilerin ve 
kendilerine bu görevi 
hükümleri çerçevesinde 
hizmetlerin yapılması esnasında her ne 
sebeple olursa olsun uğradıkları zararların, 
mutlaka nakti tazminat Kanununa göre 
giderilmesi amacını takip etseydi, Kanun
da istisnai durum, hizmet ve görevlileri 
saymaksızm, ikinci maddede saydığı 
görevlilerin doğrudan doğruya Kanunla 

j haklardan yararlandırılacağı 
getirir, özellikleri saymazdı (3). 

"Fiili Müdahale" kavramı Kanun

mevzuatveren
yürütülecek

'* a) Jandarma Genel Komutanlığı 
ile Emniyet Genel Müdürlüğü 
personeli,

b) Silahlı Kuvvetler mensuplan,
c) Milli İstihbarat Teşkilatı men

supları,
d) Çarşı mahalle ve kır bekçileri,
e) Gümrük muhafaza amir ve 

memurları,

getirilen
esasını

amacına ters olarak getirilen bir kayram 
değil, tazminata konu olabilecek olayların 
ne şekilde meydana geleceğine açıklık 
getiren bir kavramdır. Bu nedenle yönet
meliğin anılan hükmünün Kanununa 

olmadığını kabul etmek olanaksız-

bu tür görevi ifa ederlerken maruzka- 
giderilebilmesi için 

verilmesini

nın
lacakları riskin 
kendilerine nakti tazminat
hükme bağlamıştır. #

2330 sayılı Kanunun l'nci maddesin- 
de "bilfiil görev icra etme" hususu 
bulunmazken Yönetmelikte böyle ir 
hükme yer verilerek barışta güven ve 
asayişi korumak, kaçakçılığı men, takıp

uygun 
dır." (4), (5).

"2330 sayılı Nakti Tazminat ve 
Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun
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gerekçesiyle, bu Kanunun görüşülmesi 
sırasında düzenlenen tutanaklar incelenmiş 
ve Kanunda bulunmadığı halde yönetmelik
te yer alan "bilfiil görev icra etme" 
ibaresinin sınırlı ve istisnai haklar 
tanıyan söz konusu Kanuna uygun olduğu 
kanaatine varılmıştır." (6).

Yukarıda açıklanan gerekçelerle 
gerek Danıştay, gerekse Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi Yönetmeliğin 2 nci 
maddesi (a) bendi son fıkrasında yer 
alan olaya müdahale sırasında görev 
yapan" hükmünde Kanuna aykırılık 
bulunmadığını kabul etmektedir.
B- YÜKSEK İDARE MAHKEMELERİ 
UYGULAMALARI

aylık bağlanmaması konusundaki idari 
işlemin iptali taleplerini ölüm olaylarının 
mezkûr Kanun ve Yönetmelikte öngörülen 
emniyet ve asayiş görevinin bilfiil icra 
edilmesi veya onun sebep ve tesirinden 
ileri gelmediğini kabul ederek, bu durum
ların normal zabıta görevinin yapılması 
sırasında husule geldiğinden, davalı 
idarece, ödeme yapılmaması yolunda 
tesis edilen işlemde hukuka aykırılık 
bulunmadığına, başka bir deyişle tesis 
edilen işlemin hukuka uygun olduğuna 
karar verilmiştir.
C- DANIŞTAY KARARLARI
1- Danıştay:

A- Davacıların eşi ve babaları 
olan J.Erinin cezaevi dış kısmında nöbet 
tuttuğu sırada kimliği belirsiz şahıslarca 
yapılan silahlı öldürülmesi nedeniyle 
(14);

a) Askeri Yüksek idare Mahkemesi
Kararları:

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
yerleşmiş içtihatlarıyla 2330 sayılı 
Kanunun uygulanmasına konu olabilecek:

1) Davacı J.Eri olan oğlunun
Askerlik hizmetini ifa ederken görev
dönüşü bindiği traktörün devrilmesi 
neticesi ölmesi nedeniyle (7);

2) Davacı J.Eri olan oğlunun fiili
askerlik hizmetini ifa ederken görev
esnasında araçları durdurup kontrol 
yaptığı sırada tır aracının çarpması 
sonucu ölmesi nedeniyle (8);

3) Davacı kardeşi Plt.Yzb.nın 
helikopterle görevli olarak uçuş yaparken
.......... mevkiinde düşmesi sonucunda
ölmesi nedeniyle (9);

4) Davacıların oğulları J.Onb. 
nöbet değiştirmeye gidildiği sırada 
bindiği askeri aracın devrilmesi sonucu 
trafik kazasında ölmesi nedeniyle (10);

5) Davacıların oğulları Astsubay
huduttan giriş yapan mütecavizlerin 
yaralandıktan sonra bölüğe şevki için 
hareket eden aracın
yuvarlanması neticesinde ölmesi nedeniyle 
(il);

B- Davacıların eşi ve babaları 
olan J.Erinin bir trafik kazasına el 
koyduğu sırada araç çarpması yüzünden 
ölmesinden dolayı (15); 
uğradıkları 
taleplerini
yerine getirirken kolluk görevi sırasındaki 
ölümü nedeniyle 2330 sayılı Kanunun 2 
nci maddesi (a) bendi kapsamına girdiğin
den, Kanunda belirtilen göıev koşulları 
gerçekleştiğinden maddi-manevi zararları
nın 2330 sayılı Kanuna göre ödenmesi 
zorunlu bulunduğundan davacıların başka 
bir hukuki gerekçeye dayanan tazminat 
istemleri hakkında bir karar verilmesine

maddi-manevi tazminat
askerlik yükümlülüğünü

yer olmadığına,
C- Nöbet tutmakta olan bir eri 

hastaneye sevk etmeyen J.öyzb. öldürülme
si erin kişisel husumetiyle yüzbaşının 

ile meydana geldiğinden, olaydafiili
fiilen müdahale kavramı bulunmadığını 
belirten idari işlemin hukuka uygun 
olduğuna (16);
karar verilmiş bulunmaktadır.
2- Aynı merci; aşağıda belirtilen hususlar
da da:

nehrine

6) Davacıların oğulları ...........
cezaevi nöbeti sırasında nöbetçi kulübesin
deki telefona cevap vermek için ahizeyi 
aldığında yüksek gerilimli elektrik 
hattının temas etmesi sonucu cereyana 
kapılarak ölmesi olayında (12);

7) Davacı, haşhaş kaçakçılığını
men, takip ve tahkike gitmesi emrolunan 
helikopterin bakımını yaptığı sırada
helikopterden fırlayan parçanın sağ 
gözüne isabet etmesi neticesinde (13); 
meydana gelen olaylardaki ölüm ve 
sakat kalma ile yaralanmalarda; 2330 
sayılı Kanuna göre tazminat verilmemesi,

IIA- Davacıların murisinin 
Jandarma Alay Komutanlığı tarafından 
verilen emir üzerine firari sanıklar 
hakkında bir ihbarı değerlendirmek için 
gitmiş oldukları 
arama ve tarama yapılırken olay yerinde
ki harekat esnasında sarf ettiği aşırı 
efor ve çaba sonucu kalp krizi geçirerek 
ölmesi nedeniyle, (18)

B- Davacıların murisinin cezaevi 
firarisini takip ve yakalamakla görevlen
dirilmesi üzerine takibe başladığı sırada

ilçesinde
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bindikleri araca karşı yönden gelmekte 
olan başka bir aracın çarpması sonucu 
ölümü nedeniyle, (19)

C- Davacıların eşi ve oğulları J. 
Astsubayın ilçede bilinmeyen kimselerce 
silah atılması üzerine faillerinin yakalan
ması için gittiği olay yerinde sarhoş 
bir şahsın Karakola götürülmesine karşı 
çıkan polis memuruyla yaptığı münakaşa 
sonunda polis memuru tarafından öldürül
mesi nedeniyle, (20)
Davacıların Nakdi Tazminat istemlerinin

Kanun kapsamında bulunan sınırlı 
sayıda belirtilen, görevleri ayrı bir 
riziko taşıyan kamu görevlilerinin normal 
riski karşılayacak mevzuat (iş güçlüğü, 
iş riski gibi) mevcut iken 2330 sayılı 
Kanunun çıkarılmasıda bu yorumu 
desteklemektedir.

Kanun uygulanacağı sırasındaki 
ihtiyaçlar ve şartlarda kanun koyucunun 
güdeceği amaç konusunda fikir vermekte
dir. 2330 sayılı Kanun güvenlik kuvvetle
rini yüreklendirme Kanunudur. Bu 
Kanun geçmişteki üzüntü verici olaylar
dan ders alınarak zabıtanın çok daha 
iyi hizmet yapabilmesini sağlamak 
amacıyla çıkarılmıştır.

Uygulamada fiilen müdahale kavra
mının Kanuna aykırı olmadığı konusunda 
gerek sivil, gerekse Askeri Yüksek 
İdare Mahkemeleri ittifak halinde 
olmasına rağmen yaklaşımları farklıdır 
(25). Bu farklılık fiilen müdahele kavra
mının yorumundan kaynaklanmaktadır. 
Danıştay içtihatları, fiilen müdahaleye 
konu olan görevin nerede başladığı ve 
nerede biteceği konusunda geniş bir 
yaklaşım getirmektedir. Bu da 2330 
sayılı Kanunun kapsamını genişletmekte 
ve Kanun amacına ters düşmektedir. 
Bu tür bir yaklaşım Kanun ve Yönetmelik
te yer alan fiilen müdahale kavramıyla 
çelişmektedir.

Bu açıdan fiilen müdahale kavramı 
2330 sayılı Kanuna konu olabilecek her 
olaya göre sübjektif şekilde yorumlanma- 
lıdır. Emniyet ve Asayişi hizmetiyle 
kaçakçılığın men, takip ve tahkikinin 
her an ve safhasındaki durumların ve 
özellikle hizmetlilerin tutum, davranış, 
hareket tarzı, görevi ifa ediş şekli, iç 
ve dış etkenler, sair kişilerin iştirakleri 
konusu iyi değerlendirilmelidir.

kabul edilmemesi şeklindeki idari tasarruf
ların;

2330 sayılı Kanundan yararlanabil
mek için ölümün ve sakat kalmanın, 
barışta güven ve asayişi korumakla 
kaçakçılığı men, takip ve tahkikle 
görevli olanların bu görevlerinden dolayı 
meydana gelmiş olmasının yeterli olup, 
ölüm olayının mutlaka fiilen müdahale 
sırasında meydana gelmesi koşulu bulun
madığından,

Yönetmelikte sözü geçen uOIaya 
müdahale sırasında fiilen görev yapma" 
şartını; görevi planlamak; gerekli araç, 

ve elemanı sağlamak suretiyle 
etmek; uzaktan yönetmek 

dışında kalan ve o görevin eylemli bir 
şekilde ve bizzat ifa edilmesi olarak 
anlaşılması gerekçesiyle de tesis edilen 
işlemin iptaline karar vermiştir.

gereç 
koordine

4. SONUÇ
Söz konusu Kanunun "bilfiil icra", 

Yönetmeliğin" olaya müdahale sırasında 
fiilin görev yapma" kavramlarını yorumla
dığımızda;

Fiil,(fi11) = Iş, amel (21).
= Iş olarak, iş

yaparak, karışarak (22).
= Lafta değil işle, gerçek

ten, hâkiki olarak 
Eylemli, iş olarak (23). 

Müdahale = Karışma, sokulma,
araya girme, elkoyma, 
el katma (24), anlamları- 

geldiklerinde, fiilen müdahale kavramı
nı sözcüklerin kelime anlamların da
belirtilen şekilde anlayabiliriz.

Kanunun hazırlanmasında geÇJ^‘81
aşamalar ve gerekçeler değerlendirildiğin
de, kanun koyucunun gerçek ıradesımn-

olduğu anlaşılmaktadır. 
Kanunun uygulama 

farazi olmadan

halindeFiilen

Bilfiil

na

de bu yönde 
Yani söz konusu 
alanı, görevi itibari ve 
hakikaten iş olarak yapan, 
elkoyan, sokulan, giren kişiler olması
gerekir. 43



EK-A bırakılmasına 22.12.1982 
oyçokluğuyla karar verildi.

tarihinde

DANIŞTAY ONUNCU DAlRE

AYRIŞIK OY

2330 sayılı Kanunun l'nci maddesin
de, "Barışta güven ve asayişi korumak, 
kaçakçılığın men, takip ve 
görevli olanların bu görevlerinden dolayı 
yada görevleri sona ermiş 
yaptıkları hizmet nedeniyle yaralanan, 
ölen veya sakat kalanlara nakdi tazminat 
ödenmesi ve aylık bağlanması öngörülmüş
tür.

Esas No 
Karar No 
Karar Tarihi

: 1982/3617 
: 1982/2651 
: 22.12.1982

tahkikle

olsa bileDava dosyasının incelenmesinden, 
davacının eşi olan Jandarma ön Yüzbaşı
sı İ.Y.'ın, Sağmalcılar Cezaevi Koruma 
bölüğünün komutanı olduğu, yine aynı 
bölükten J.Eri E.Y.'ın nöbet tutmakta 
iken rahatsızlandığım hissetmesi üzerine 
komutandan kendisini hastaneye 
etmesini istediği, yüzbaşının izin vermedi
ği, erin dışarı çıkarak yüzbaşıyı öldür
mek için beklediği yüzbaşının dışarı 
çıktığı bir sırada ateş ederek öldürdüğü 
anlaşılmaktadır.

Yasada ölüm yaralanma
sakat kalmanın olaya
sırasında fiilen

veya 
müdahale 

görev yaparken ..." 
olması koşulu bulunmadığı halde yönetme
lik tazminat ödenmesi veya aybk bağlan
ması için böyle bir koşul getirmiş ve 
yasanın uygulama alanını daraltmıştır.

Bu durumun yasaya aykırılığı 
açıktır. Yasanın olaya müdahale sırasında 
fiilen görev yaparken koşulunu öngörmediği 
o kadar açıktır ki yapılmış olan bir 
görev nedeniyle, görev sona ermiş olsa 
bile ölüm, yaralanma veya sakat kalma 

ortaya çıkarına, bu durumda da 
tazminat ödenmesini ve aylık bağlanmasını 
emretmiştir.

Olayda, Jandarma Erinin İzin 
istemini kabul

sevk

20.5.1981 günlü Resmi Gazetede 
yayınlanan 2330 sayılı Kanunun 10' 
maddesine göre çıkarılan "Nakdi Tazminat 
Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Yönetmeliğin l'nci maddesinde yönetme
liğin amacı olarak 2330 sayılı Yasadaki 
amaç aynen alınmış ve verilecek nakdi

düzenleneceği 
belirtilmiştir. Yönetmeliğin 2'nci madde
si son fıkrasında hem Kanunun 

de yönetmeliğin 
hükmüne açıklık getirilerek; 

güven ve asayişin korunması, kaçakçılığın 
men, takip ve tahkiki sırasında vuktıbulan

sakatlanmanın 
olaya müdahale sırasında, fiilen görev 
yapılırken meydana 
açıklanmıştır. "Fiili müdahale"
Yasa amacına ters olarak getirilen bir 
kavram değil, tazminata konu olabilecek 
olayların ne şekilde meydana geleceğine 
açıklık getiren bir kavramdır. Bu nedenle 
yönetmeliğin anılan hükmünün Yasaya 
uygun olmadığını kabul etmek olanaksız
dır.

ncu

hali

tazminatın esaslarının
etmeyen yüzbaşının, 

kabul etmeme nedeni kişisel düşünceleri 
değil, güvenlik hizmetinin aksamaması, 
başka bir deyimle, güvenlik hizmetinin 
iyi işlemesi için bir önlem niteliğindedir. 
Bu önlemi alması ve uygulaması yüzünden 
öldürülen

1' nci
maddesi hem 
maddesi

1' nci

ölüm, yaralanma ve yüzbaşı nı n mi rasçı la rı rıı n, 
2330 sayılı yasa kapsamı içinde yer 
alması zorunludur.gelmesi olarak

Kavramı Açıklanan bu nedenlerle dava
konusu yönetmeliğin 2/a son fıkrasının 
ve bu hükme dayalı işlemin iptali gereke- 
ceği görüşüyle aksine verilen çoğunluk 
kararına katılmıyoruz.

EK-B

Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı 
üzere davacının eşinin ölüm olayı, Yasa 
ve Yönetmelikte belirlenen koşullara 
uygun olmayıp, bir Jandarma Erinin 
kişisel husumeti ve kendi fiili ile meyda
na gelmiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacı 
hakkında tesis edilen işlem ve Yönetme
liğin 2. maddesi (a) bendi son fıkrası 
2330 sayılı Nakdi Tazminat 
uygun bulunduğundan davanın

DANIŞTAY

Onuncu Daire

Esas No 
Karar No 
Karar Tarihi

: 1982/4383 
: 1982/2625 
: 20.12.1982

Yasasına 
reddine,

yargılama giderlerinin davacı üzerinde
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Dava, davacının murisinin 3/118 
Seyyar Jandarma Tabur Komutanlığında 
askerlik hizmetini yapmakta iken 8.4.1975 
gününde huduttan izinsiz giren İraklıları 
yakalayıp bölük merkezine getirirken 
içinde bulunduğu aracın Zap suyuna 
uçması sonucu hayatını kaybetmesi 
nedeni ile 2330 sayılı yasa uyarınca 
yapılan nakdi tazminat isteminin reddine 
ilişkin kararının iptali isteği ile açılmış-

EK-C

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ 
2 NCİ DAİRE

: İ982/B39 
: 1982/670 
: 24.11.1982

Esas No 
Karar No 
Karar Tarihi

İrak-Türktarihinde
hududunun 45-46 numaralı hudut taşların
dan Türkiye’ye giriş yapan şahısları 
yakalayan devriyenin, bunları Zap suyu 
köprü karakolu takım Komutanı P.Atğm. 
M.T.'e teslim ettiklerini Asteğmenin 
de yakalanan kişileri J.Eri A.Ü. yönetimin
deki Ünümoğ aracı ile karşıya geçirdik- 

köprünün diğer karşısında 
J.Asb.Çvş. M.A. komutasında ve aynı 
araçla bölüğe gönderdiğini, bu suretle 
hareket eden aracın zap suyuna uçması 
neticesinde içinde bulunanların boğulduğu 
anlaşılmıştır.

3.4.1975tır.

Bir ülkenin sınırlarından izinsiz ve
habersiz geçen yabancıların takip edilerek 
yakalanması eyleminin ülkenin ve devletin 
güvenliği ile ilgili olduğu hususu kuşkusuz
dur. Diğer taraftan, sınırı izinsiz geçen 
kişilerin niyet ve amaçları belli olmadığı
na göre, bunların yakalanmasını, kaçakçı
lığın men, takip ve tahkiki şeklinde de 
düşünmek olasıdır.

Bu özellikleri nedeniyle olayı Türk 
Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Teşkilatı 
Personelinin normal görevlerinden birinin 
ifası şeklinde kabulüne yasak bulunmamak
tadır.

ten sonra

2330 Sayılı "Nakdi Tazminat ve 
Aylık Bağlanması Hakkında" ki Kanunun 
gerekçesiyle bu kanunun görüşülmesi 
sırasında düzenlenen tutanaklar incelen- 

kanunda

Diğer taraftan; görev, verilen bir 
yapılması gereken bir işin

bütün
emrin veya 
tamamlanmasına 
aşamaları kapsamaktadır. Sınırdan izinsiz 
geçerek güvenliği ihlal eden bir kişinin 
yakalanarak ilgili üst mercilere teslim 
edilmesi şeklinde verilen bir görev, o 
kişi yakalanmış ve fakat teslim edilmemiş
se yerine getirilmiş sayılamaz. Güvenliği 
ihlal veya kaçakçılık şüphesi ile yakalanan 
kişi her an kaçma teşebbüsünde bulunabi
lecek bir kişi olduğundan teslim anına 
kadar görevin, tehlikesi ile birlikte, 
devam ettiğini kabul etmek zorundadır.

Diğer taraftan, yukarıda anılan 
Yönetmelikte sözü geçen "Olaya^müdahale 
sırasında fiilen görev yapma," 
görevi planmak, gerekli araç, 
elemanı sağlamak suretiyle 
etmek, uzaktan yönetmek dışında kanun 
ve o görevin eylemli bir şekilde ve 

ifa edilmesi olarak anlaşılması

kadar geçen
bulunmadığı halde 

alan "bilfiil görev
m ış ve
yönetmelikte yer 
icra etme" ibaresinin kanun koyucunun

dolayısiyle sınırlımaksat ve gayesine 
ve istisnai haklar tanıyan söz konusu 
kanuna uygun olduğu sonuç ve kanaatine 
varılmıştır. Çünkü 2330 Sayılı Kanun, 
hukuk düzeninnin bütününe aykırı düşme
yecek biçimde bazı olayların olağan 
dışı gelişme önleme hallerine uygulanmak 
üzere tedvin edilmiş istisnai bir kanundur. 
İstisnai kanunlar ise ancak konuldukları

ve münhasırdırlar, 
kaideler gibi

hadiselere mahsur 
Genel nitelik taşıyan 
yorumlanamaz ve genelleştirilemezler. 
Aksi halde, kanunu emniyet ve asayişi 
korumak ve kollamakla yükümlü olan 
görevlilerin görevden doğma mağduriyet
lerinin tümüne uygulamak icap eder. 
Çünkü onların görevle ilgili her faaliye-

asayişin unsurları

şartını; 
gereç ve 
koordine

bizzat
gerekmektedir. ...

Bu durumda, sınırdan izinsiz geçen 
şahıslan yakalayarak birliğe getirmek 
şeklindeki görev henüz sona ermeden bu 
görevde kullanılan aracın nehre uçması 
suretiyle meydana gelen ölüm olayının, 
görevin fiilen ve bizzat ifası sırasında 
ortaya çıktığını kabul etmek, yasanın

tinde emniyet ve 
vardır. Jandarmanın görevi, emniyet ve

Kanun ve nizamlar .asayişi korumak, 
hükümlerinin icrasını temin ve bunlara 
m üst eni d hükümet emirlerini ifa etmek 
olduğuna göre, hizmetin zatında münde- 

zamanda tabiî icaplarındanmıç ve aynı 
bulanan ihtimâlleri, özel ve olağan dışı 
tehlike ile birlikte mütalâa etmemekuygun düşecektir.

nedenlerle,
oybirliğiyle karar verildi.

amacına davanınAçıklanan
gerekir.kabulü ile
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Aksi 
vasıf ve 
muhtemel
diğer kamu hizmetlerinin ifasından 
mütevellit zararların tazmini konusundaki 
esasların dışına çıkılmış olur. Askeri 
bir aracın trafik kazası yaparak içindeki 
görevlilerden birinin ölümü ile takipten 
dönerken trafik kazası yapan ve içindeki 
görevlilerden birinin ölümüne sebep 
olan Jandarma aracı arasında bir fark 
düşünülemez.

halde, gördükleri hizmetin 
mahiyeti bakımından vukuu 
ölüm veya malüliyetlerde,

Davacıların oğlu J.Astsb.Çvş. M.A., 
normal ve mutat hizmetin yürütülmesi . 
esnasında bindiği aracın Zap suyuna 
düşmesi sonucu boğularak ölmüştür.

Olayda 2330 Sayılı Kanun ile bu 
Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmelikte 
derpiş edilen "görevin bilfiil icra edilme
si" unsuru gerçekleşmediği gibi, onun 
sebep ve tesirinden de ileri gelmediğini, 
dolayısiyle mezkûr kanunun kapsamı 
dışında kaldığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; ... oybirliği 
ile karar verildi.

Dipnotları:
(1) As.Yük.ld.Mahkemesi 2'nci Dairesinin
22.12.1982 gün, 982/52.1 esas, 982/760 
sayılı kararı. (As.Yük.İd.Mahk. Kararlar 
Dergisi, C 1, sayı 2-3-4-5, s. 372-373).
(2) As.Yük.İd.Mah.nin, 2'nci Dairesinin;
a) 24.11.1982 gün 982/339 Esas, 1982/670 
Karar (EK-C)
b) 22.12.1982 gün 982/521 Esas, 1982/760 
Karar (As.Yük.İd.Mah.Kararlar Dergisi, 
C 1, sayı 2-3-4-5, s.372-373)
(3) As.Yfık.İd.Mah. 2'nci Dairesi 25.11.1982 
gün, 982/441 Esas, 982/687 Karar (As.Yük. 
Id.Malı.Kararlar Dergisi, C 1,
2-3-4-5, s. 374-375)
(4) Danıştay 10'ncu Dairesi, 22.12.1982
gün, 982/3617 Esas, 982/2651 Karar
(EK-4)
(5) As. Yük. İd. M ah.
27.5.1982 gün 982/305 Esas, 1982/491 
Karar
(6) As.Yük.İd.Mah.
23.3.1983 gün, 982/511 Esas, 983/238
Karar
(7) As. Yük.Id.Malı.
22.12.1982 gün, 982/521 Esas, 982/760
Karar (As.Yük.İd.Mah.Kararlar Dergisi, 
C 1, sayı 2-3-4-5, s.371-372)
(8) As.Yük.İdMalı.
25.11.1982 gün 982/441 Esas, 982/687
Karar (As.Yük.İd.Mah.Kararlar 
C 1 sayı 2-3-4-5, s. 374-375)
(9) As.Yük.İdMalı.
23.3.1983 gün, 982/511 Esas, 1983/238 
Karar (As.Yük.İd.Mah.Kararlar Dergisi 
C 2, s.317-322)
(10) As. Yük. İd. M ah.
27.5.1982 • gün 982/305 Esas, 982/491 
Karar
(11) As. Yük.Id.Malı. 2'nci
24.11.1982 gün, 982/339 Esas, 982/670
Karar (EK-C)
(12) As.Yük.İdMalı.
9.6.1982 gün, 982/344 Esas, 982/496 
karar

(13) As. Yük. i d. M ah.
9.6.1982 gün ve 982/433 Esas, 982/485 
Karar
(14) Danıştay 12*nci Dairesinin 17.6.198i 
gün ve 979/2933 Esas, 1981/1458 karar.
(15) Danıştay 12'nci Dairesinin 1.7.1981 
gün ve 
Karar
(16) Danıştay 12'nci Dairesinin 22.12.1982
22.12.1982 gün, 982/3617 Esas, 982/2651. 
Karar (EK-A)
(17) Danıştay 10'ncu Dairesinin 20.12.1982 
gün, 982/4313 Esas, 982/2625 Karar 
(EK-B)
(18) Danıştay 10'ncu Dairesinin 27.1.1983 
gün, 982/4063 Esas, 983/157 Karar
(19) Danıştay 10'ncu Dairesinin 11.5.1983 
gün, 982/4116 Esas, 983/1107 Karar
(20) Danıştay 10*ncu Dairesinin 15.6.1983 
gün, 982)3762 Esas, 983/1535 Karar
(21) ÖZ ÖN 
Sözlük, İstanbul, 1979,s.238-DEVELLİOĞLU 
F., Osm anlıca 
Lügat, Ankara, 1984, s. 319
(22) ÖZÖN, a.g.e., s. 238
(23) ÖZCAN, H.
Sözlüğü, Ankara, J98Ü, s. 100 - ÖZÖN, 
a.g.e., S.98-DEVELLİOĞLU, a.g.e., s. 130
(24) SAMİ, S., Kamus-î Türkî, İstanbul, 
1311, s . 1000-ÖZÖN,
DEVELLİOĞLU, a.g.e., s. 844
(25) Örneğin: EK-B ve C'de verdiğimiz 
gerek Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin, 
gerekse, Danışlaya ait kararlarda, her

olayın konularının, taraflarının, 
hatta olayın meydana geldiği yerin ve 
olayın meydana geliş şeklinin aynı 
olmasına rağmen farklı çözümlere 
ulaşılmış olması dikkat çekici örnek 
olarak ekte sunulmuştur. Sivil-Askeri 
idari yargı ayırımı ile görevli yargı 
merciinin neresi olması gerektiği, Uyuş
mazlık Mahkemesinin f onksiyonlarını 
incelememiz dışında tutmaktayız.

2'nci Dairesinin

1979/3465 1981/1360Esas,

sayı

2'nci Dairesinin

2'nci Dairesinin M.N., Osmanlıca Türkçe

Türkçe Ansiklobedik
2'nci Dairesinin

Ansiklobedik Hukuk

2'nci Dairesinin

Dergisi s. 582-a.g.e.,

2'nci Dairesinin

iki
2'ııci Dairesinin

Dairesinin

2'nci Dairesinin
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KAMULAŞTIRMADA GAYRİMENKULE ACELE İŞLERDE EL KOYMA VE TESCİL

Ar.Gör. Abdullah DİNÇKOL
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Elemanı

I- GİRİŞ

ancak kamu yararı amacıyla, 
sınırlanabileceğini ve bu 

hakkın kullanılmasının "... toplum yararı
na aykırı ..." olamıyacağını belirterek, 
modern bir mülkiyet anlayışı ile (4) 
genel bir sınırlama getirmiştir. Bu 
sınırlamanın sonucu olarak, Anayasamızın 
46’ncı maddesi, kamu yararının gerektir
diği hallerde, maddede belirtilen koşullar
la, devlete ve kamu tüzel kişilerine; 
özel şahısların mülkiyetinde bulunan 
gayrımenkulleri 
tanı m alttadır.

Hukuk kaideleri uygulama alanına 
çıktıktan sonra, ekseriya kanun koyucunun 
düşünmediği ve göremediği birtakım 
değişiklikler geçirir ve şekiller alır. Bu 
sebeple vakit vakit gözden geçirilmeleri 
faydalı olur. Günümüze kadar değişik 
kanunların tatbik edildiği kamulaştırma 
alanında da; tadillerle 27 yıldan fazla 
bir süre uygulanan 6830 sayılı İstimlak 
Kanunu’nun aksayan yönleri değerlendiri
lerek, yürürlükten kaldırılan bu yasa 
yerine 2942 sayılı yasa yürürlüğe sokul- 

birçok yenilikler getirilmiştir. 
Bunlardan birisi de, 6830 sayılı Eski 
Yasa'da "Acele İşlerde Elkoyma" başlığı 
altında düzenlenmiş olan 16'ncı maddenin, 
yürürlüğe giren 2942 sayılı Yasa da 
"Acele İşlerde Elkoyma ve Tescil" 
başlığı altında ve 16'ncı maddede yeniden 
düzenlenmesidir. Yazımızda, bu yeni 
maddenin konuluş amacına uygun olup 
olmadığını incelerken; konunun . 
aydınlanabilmesi için önce mülkiyet 
hakkını, sınırlandırıl masını, kamulaştırma 
müessesesinin tanımlanmasını ve mülkiyet 
hakkının geçişini kısaca ızahedıp, 16 ncı 
maddenin uygulanma koşullarına değinip, 
son bölümde ise\madde ile ilgili kişisel 
görüş ve düşüncelerimizi açıklayacağız.
II- MÜLKİYET HAKKI VE KAMULAŞTIRMA

Sınırlandırıl-

hakkının ", 
kanunla .

kamulaştırma yetkisi
muş ve

B- Kamulaştırmanın Tanımı :
Kamulaştırma, kamu yararı düşünce

siyle devlet veya bir kamu tüzel kişisinin, 
hükümranlık hakkına dayanarak ye 
(kural olarak) bedeli (tamamen) peşin 
verilmek suretiyle tek taraflı bir. idari 
kararla, bir gayri menkulün mülkiyetini 
iktisap etmesidir (5).Danıştay Dava
Daireleri Genel Kurulu 3.10.1952 tarihli 
bir kararında bunu şu şekilde ifade 
etmektedir: "... istimlak işinde menfaati 
ve hatta mülkiyet hakkını ihlâl eden 
tasarruf hiç şüphe yoktur ki, istimlak 
kararıdır. Hergüna tecavüzden masun 
olan ve ziyaı ancak malikin iradesinin 
inzimamına vabeste bulunan mülkiyet 
hakkının istimlak müessesine ıstınadla 
tek taraflı olarak cebren nez'i, sırf 

menfaatinin hususi menfaate

iyi

A- Mülkiyet Hakkı ve amme . „ . , . .
üstünlüğü nazariyesine mustenıd istisnai 
bir kaidedir ...” (6). Örgütlenmiş her
toplumun varlığım sürdürebilmesi için, 
kamu yararı ve bireysel yararlar çatışma
sında, kamu yararının ağır basması bir 
zorunluluk olmaktadır (7).

Kamulaştırmada 
Kazanılması :

Kamulaştırma müessesi ve mülkiyet 
hakkını teferruatı ile incelemek konumu- 

dışındadır. Ancak özel mülkiyet

sı:
Mülkiyet hakkı, sahibine konusu 

i tasarruf yetkisini (jJ 
halt (2) olarak ifade 

üzerinde 
belirtmez

üzerinde en geniş 
veren bir ayni 
edilebilmekle beraber; eşya 

bir iktidarı • • •sınırsız
(3). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ua, 
yamsTra ^klyet "hakk.na'Sg. ^stŞ

ve 3'ncü fıkraları ile de, mülkiyet

MülkiyetinC-

zun
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hakkının, kamulaştırmanın hangi evresinde 
son bulduğu üzerinde durmak gerekmektedir, 

a) Görüşler :
Doktrinde bu hususta birletilmiş, 

kesin bir ilke olmamakla beraber, 
basan görüş; idari aşamada kamulaşt 
nın tekemmülü ile kamu tüzel kişisinin 
mülkiyeti iktisap ettiği yönündedir. 
Onar (8) ve Giritli/Bilgen(9).". Mülkiyetin 
intikali ve idarenin iktisabının ya normal 
bir şekilde malikin rızasıyla veyahut ... 
mahkemenin tescil kararı ile vaki 
olduğunu...", Düren (10), Akipek (11) ve 
Ayiter (12),".. Kamulaştırma bedelinin 
ödendiği veya tevdi edildiği anda mülkiyet 
hakkının ortadan kalktığını Oğuzman/ 
Selici (13), Gürsoy/Eren/Cansel (14) ve 
Ulusan (15), ".. İdari safhada istimlakin 
tekemmülü ile idarenin mülkiyeti iktisap 
ettiğini Bertan (1 6), "..Kamulaştırma 
bedelinin peşin olarak malsahibinin 
emrine yatırılması ile mülkiyet hakkının 
son bulduğunu...", Arcak(17), "...İdarenin, 
parasını yatırdığı bir kamulaştırma işlemi
nin kesinleştiği gün... o taşınmazın maliki 
olduğunu...", Zevkliler (18), "...kamulaştır- .

bedelinin malı kamulaştırılan kişiye 
ödenmesiyle ya da gerekli banka ve 
kurum kasalarına yatırılmasıyla mülkiyetin 
kamu tüzel kişisi ya 
geçtiğini ..." ifade etmektedirler.

b) Uygulama :
Mülkiyetin iktisabı 

uygulamadaki durumun da 
farklı olduğu söylenemez. Yargıtay 1956 
tarihli bir l.B.K.da (19) "... Kamulaştırma 
halinde mülkiyet hakkının, usulü dairesin
de yetkili mercice alınacak kamulaştı 
ya ilişkin karar ve 
karşılığı bedelin malikin 
tutulması ile son bulacağını ..." kabul 
etmiştir. Sözkonusu karara göre "... 
Usulüne uygun verilmiş bir kamulaştırma 
kararı olmadan ve bedel ödenmeden ... 
taşınmaz mal üzerindeki mülkiyet hakkı, 

hiçbir suretle son bulmaz ...." (20). 
H.G.K. 16.9.1964 günlü bir kararında ise 

Medeni Kanunun 633' ncü 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 
kamulaştırılan bir malın, kamulaştı ranın 
mülkiyetine geçmesi için tapuda eski malik 
adına olan kaydın silinmesine veya yeni malik 
adına tapuya kayıt düşürülmesine ihtiyaç 
olmayıp, kamulaştırma işleminin tamamlan
masının 
3.H.D. (22) p 
maddesi hükmüne göre; kamulaştırma 
işleminin idari yönden tekemmül ettiği 
gün mülkiyet davalı tarafa geçer ..."

şeklindeki içtihadı ile bu görüşü destekle
miştir.

Doktrin ve uygulama birlikte 
değerlendirildiğinde, ortaya çıkan sonuca 
göre; idari safhada kamulaştırmanın 
tekemmülü ile, idare mülkiyeti iktisap 
etmiş olmaktadır. Kamulaştırmanın 
tekemmül ettiği an olarak da, gayrimen
kul değerinin ödendiği (19) veya kamulaş
tırma Kanunu madde 17'ye göre tevdi 
edildiği tarih kabul edilmelidir (13).

ağır 
ir ma-

IH- 6830 ve 2942 SAYILI YASALARDA 
GAYRİ MENKULE "ACELE İŞLERDE 
ELKOYMA" ve "TESCİL"
A- Madde Metinleri : 
a-) 6830 sayılı İstimlak Kanununun 

16’ncı maddesi :
"ACELE İŞLERDE ELKOYMA : 
Madde 16-Malilcemede dava açıldığı 

ve dava neticesine intizar edilmeksizin 
istimlak olunan gayrı menkule hemen 
elkonulmasma idarece zaruret görüldüğü 
hallerde, gayrı menkulün takdir olunan 
kıymeti
bulunmayan yerlerde 
yatırılarak makbuzu, ilgili evrak suretleriy
le birlikte mahkemeye tevdi edilip delil 
tespiti istenir. Mahkeme 8 gün içinde 
gayrimenkul sahibini davet ile 5 gün 
zarfında gayrı menkulün, ll'nci maddede 
yazılı olduğu şekilde kıymet takdirine 
esas olabilecek bütün evsafını tespit 
ettirerek o gayrı menkulün siciline şerh 
ve tescil edilmesini tapu dairesine 
bildirir.

milli bankalardan birisine, 
malsandıkiarına

ma

da kur um una

hususunda,
doktrinden

Bu muamele, mahkemenin davetine 
icabet etmeyen veya delillerin tespiti 
sırasında hazır bulunmayanların gıyabında 
yapılır.

rma- 
taşınmaz malın 

emrine hazır İstimlak olunan gayrımenkulün
mülkiyeti veya hisse miktarı münazaalı 
bulunduğu hallerde dahi bu madde 
hükmü tatbik olunur."

b-) 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanunu'nun 16'ncı Maddesi :

"ACELE İŞLERDE ELKOYMA
ve TESCİL :

Madde 16-Kamulaştırma işlemine 
ilişkin yürütmenin durdurulması kararı 
verilmedikçe veya kamulaştırma 6'ııcı 
maddenin son fıkrası uyaıınca yapılmış 
ise davaların sonucu beklenmeksizin
kamulaştırılması yapılan taşınmaz mala 
hemen elkonulmasma idarece zorunluluk 
görüldüğü hallerde, taşınmaz malın 
takdir olunan kıymeti milli bankalardan 
birisine yatırılarak makbuzu ilgili belge 
örnekleri ile birlikte mahkemeye verilip 
taşınmaz malın durumunun tespiti istenir.

(21) "

" yeterli olduğunu belirtmiş, 
Medeni Kanunun 633'ncü
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Mahkeme sekiz gün içinde taşınmaz 
malın sahibini davet ile beş gün zarfında 
taşınmaz malın ll'nci maddede yazılı 
olduğu şekilde kıymet takdirine 
olabilecek bütün niteliklerini

halinde bir haksızlığa neden olmamak, 
sonradan oıtaya çıkacak bazı sakıncala
rı ortadan kaldırarak, çekişmeleri önlemek 
için; taşınmaz malın üzerinde bulunan 

bina ve müştemilatı, 
değere etkisi ve

esas 
tespit

ettirerek, o taşınmaz malın idare adına 
tescil edilmesine karar verir 
kararı tapu dairesine bildirir.

Bu işlem, mahkemenin 
uymayanların gıyabında yapılır.

Kamulaştırılması yapılan taşınmaz
malın mülkiyeti veya payı çekişmeli 
bulunduğu hallerde dahi bu madde 
hükmü uygulanır.

Bu Kanunun 3'ncü maddesinin 
ikinci fıkrasında belirtilen hallerde
yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak 
miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir."

B- Acele İşlerde Elkoyma ve 
16'nc.ı Maddenin İhdas Maksadı:

yapı, ağaç, ürün, 
v.s. gibi şeylerin, 
katkısı olabilecek niteliklerinin saptanma- 

maddenin bir diğer amacıdır
ve bu

sı, 16'ncı
davetine (26)

C- !6'ncı Madde İle İlgili Davaların
Niteliği :

6830 Sayılı İstimlak Kanunu'nun 
maddesinin başlığı "Acele İşlerde16'ncı „

Elkoyma" şeklinde düzenlenmişti. Elkoyma 
halinde taşınmaz malın durumunda ve 
kıymetine etki edebilecek unsurlarında, 
idare tarafından değişiklik yapılacağı 
tabii olduğundan, yukarıda belirtilen 
(27) Muvakkat Encümen Mazbatasında, 
ileride taşınmaz maliki tarafından 
açılabilecek bedel davasına esas teşkı 
etmek üzere, ”... elkoymadan önce 
DELLİLERİN TESPİTİ usulüne mütenazır 
olarak gayri menkulün vasıf ve mahiyetini 
ve kıymetine müessir unsurlarını tespit 
lüzumu belirtilmiştir...". Tespit sırasında 

unsurlar belirlenecek, 
edilmesinden

Kamu hizmetlerinin mahiyeti 
icabı geciktirilmeden yürütülmesi gerek
mektedir. Bu hizmetlerin bazı hallerde
acele etmeyi şart kıldığı da açıktır. 
Nitekim kamulaştırma tasarrufu sırasında, 
idarece taşınmaz mala takdir edilen 
değer mal sahibi tarafından az bulunur

artırılması
(tezyid-i bedel) davası açılırsa, idare 
bu itirazın adliye mahkemesince bir 
karara bağlanmasını ve meselenin çözüm
lenmesini beklemek zorunda kalabilir. 
Bu durum ise bazen kamu hizmetlerinin 
görülmesini geciktirebilir. İşte bu sakınca- 

amacıyla, yürürlükten 
kaldırılan 6830 ve yürürlüğe giren 2942 
sayılı Kanunlar, 16'ncı maddeleri ile 
idareye (acele işlerde) kamulaştırılan 
taşınmaz mala el koyma yetkisini tanımış
lardır (23).

sadece sözkonusu 
delillerin sonra 

dairesine bildiri—
ve mahkemeye bedelin tespit

durum mahkemece tapu 
lecek, bu bildirim ise nihai karar mahiye
tinde olmadığından, kanun yoluna gıdıle- 
miyecektir. 6830 Sayılı Kanunun bu 
acık gerekçesi karşısında, sozkonusu 
kanunun 16'ncı maddesine dayanılarak 
idarece mahkemeye yapılan başvuruların, 
sadece bir delil tespiti istenmes. niteliğin
de olacağı ve bu maddenin bu düşünce 

hazırlandığına şüphe yoktur, kaldı 
ki TBMM.'ne sunulan tasarının metninden 
bu husus açıkça anlaşılmaktadır.

Ancak 6830 Sayılı Kanun'........  .
maddesinin Millet Meclisi'nde görüşülmesi
sırasında, Kayseri Milletvekili İbrahim 
KİRAZOGLU'nun "... 16'ncı maddenin 
l'nci fıkrasının son kısmındaki (slc‘lıne) 
kelimesinden sonraki kısmın (şerh ve 
tescil edilmesini tapu dairesine bıldmr.) 
şeklinde tashihini arz ve teklif ederim... 
(28) diyerek

"tescil"

önlemekları

ile

16'ncıun6830 sayılı Kanunla ilgili Muvakkat 
Encümen Mazbatası (24) "Bu madde 
bedel davası derdest iken istimlak 

gayrı menkulün süratle istimlak 
talısisini temin maksadıyla

mevzuu 
gayesine
sevkedilmiştir..." demek suretiyle 16 ncı 
maddenin konuluş amacını ifade etmiştir. 
Sözkonusu mazbatadan anlaşıldığı gibi, 
16'ncı madde, kamulaştırma 
taşınmaz malın en seri şekilde amacına
tahsis edilmesini sağlamak için konulmuş
tur. Ana amaç, kamu hizmetlerinin 
geciktirilmeden, süratle yürütülmesini 
sağlamaktır. 2942 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin Hükümet Gerekçesinde 
(25), maddenin asıl konuluş amacında
bir değişiklik yapıldığı da belirtilmediğine 
göre, yürürlükteki maddenin de (2942 
S.K.'un 16'ncı maddesi) aynı amaca 
yönelik olduğu kabul edilmelidir. Elkoyma

konusu
bilahareve ✓metnineüzerine, tasarının 

kelimesi de eklenmiştir v /)•
Bu durumda, yasanın

dikkate alındığında l6'ncl .
istinaden açılan davaların delil tesbıtı 
istemi niteliğinde olduğu; metne ekienen 
"tescil" tabiri dikkate fındığında ise 
sözkonusu davaların idareye nı-jlk.yet 
hakkın, geçiren bir tescil davası rutelıg n
de bulunduğu şeklinde ıkı farklı goruş

gerekçesi
maddeye
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benimsenmiştir
"... Yeni madde metni ile artık 

durum tespit ettirildikten sonra verilecek 
tescil kararı, taşınmazın mülkiyet hakkını 
kamulaştıran idareye geçirecek nitelikte
dir. Geçici bir şerh değildir. Sonuca 

mülkiyeti geçiren tam anlamıyla 
bir tescildir ..." (33).

ortaya çıkmıştır. 
Birinci savunanlardan;düşünceyi

Dalamanlı/Aküzüm (30 a) "... İstimlak 
gayri menkulün TESPİTİ üzerine 

şerh verilmesi
edilen
gayrı menkulün siciline 
hususunda mahkemenin yazacağı tezkere, 

mahiyette olduğundan taraflara 
kanuni yola müracaat hakkı tanmmadığı- 

Esmer (30b), "... Yapılan tespitten 
gayrimenkulün siciline şerh verilme

si hususundaki mahkemenin bildirişinin, 
idari bir muamele olup,... 16’ncı madde
deki şerhten sonra kullanılan "tesciP’in, 
bu iki kelimenin şerh ve tescil işlemlerin
de çoğunlukta müterafik olarak kullanıl- 

neticesi olsa gerektiğini 
Gürsoy (30 c),"... İstimlak Kanunu’nda 
(madde 16) bir de acele hallerde istimlak 
edilecek olan "gayrımenkule elkoyma" 
usulü kabul edildiğini, kanunda "şerh" 
ve "tescili’1 terimlerinin birlikte kullanıl
mış olmasına rağmen, burada MK.633., 
922, 929/930 anlamında bir tescil mevzuu 
bahs olmadığını Nazaroğlu/Ünal

mahkemenin

varanidari

D- 2942 Sayılı Kanun’un 16’ncı 
Maddesinin 
Uygun
İncelenmesi :

nı .. 
sonra Metninin Amaca 

Olup Olmadığının

da belirtildiği üzereYukarıda
artık 16'ncı (34) maddeye dayanılarak, 
mahkemelerce verilecek olan kararların 
delil tespiti mahiyetinde olmadığı açıktır. 
Ancak bu durum, hem maddenin metni 
ile ve hem de amacı ile çelişmektedir.

maddenin l'nci cümlesinde 
malın durumunun tespiti

masını n

16’ncı
taşınmaz

istenir ..." ibaresi bulunmakta ve davacı 
idarenin talebinin sınırları belirtilmektedir. 
Maddenin metnine göre idare, mahkeme
den, taşınmaza elkoy masına ve 
tescil edilmesine izin verilmesini TALEP 
ETMEMEKTE (35); sadece 
malın durumunun ve kıymet takdirine 

olabilecek

adına
(30 d),"... Tespitten sonra

malın siciline şerh verilmesitaşınmaz
hususunda yazacağı tezkerenin nihai bir

olmadığından dava

taşınmaz

karar mahiyetinde 
konusu olmayacağını ...", Giritli/Bilgen 
(30e), 
başvurması
işleminin kendisi bakımından olmayıp, 
sadece mevcut olan, bedel ihtilafında, 
mahkemenin bu konuda vereceği karara 
esas teşkil edecek hususların 
tespiti yoluyla tespit olunmasını temin 
için olduğu kanısında bulunduklarını 

Onar (30 f),"
tescilinin Medeni Kanun’un
maddesi mucibince muvakkat bir mahiyet 

" ifade etmişler, Yargıtay’ca 
verilmiştir

bütün niteliklerinin 
istemektedir. Buna

esas
tespit. edilmesini 
karşılık 16'ncı maddenin 2'nci cümlesin
de ise "... Mahkeme ... taşınmaz malın.

tespit ettirerek, o

İdarenin adliye hakimine 
zorunluluğunun, elkoyma

bütün niteliklerini
malın idare adına tescil edilme-

kararı tapu 
dairesine bildirir ..." ibareleri ile de, 
mahkemenin vereceği kararın mahiyeti 
ifade edilmektedir.

HUMK.'nuıı 74 ve 75'nci maddeleri 
hakimin bir davada sadece tarafların 
ileri sürdükleri maddi vakıalar ve netice-i 
taleplerle bağlı olup, talepten fazlasına 
hükmedemeyeceğini amirdir. Bu durumda 
idarece taşınmaz malın sadece "durumunun 
tespiti" nin isteneceği belirtilmesine 
rağmen, mahkemece o taşınmaz malın 
idare adına tescil edilmesine
verileceğinin ifade olunması,
metninde talepten fazlasına karar verile
ceği gibi bir çelişkinin var 
göstermektedir. Ancak 
idare vekilleri, "... taşınmazın durumunun 
tespiti ile idare adına tesciline karar 
verilmesini ..." isteyerek, madde metnin
deki eksikliği gidermeye çalışmakta ve 
taleple bağlı karar verilmesini sağlamak
tadırlar (36).

taşınmaz 
sine karar verir ve budelil

Acele elkoyma kararının 
921’ nci

arzettiğini 
bu doğrultuda kararlar da 
(30 g).

İkinci görüş, Yargıtay 5'nci Hukuk 
Dairesinin 1981 yılından sonraki kararlarında 
uygulama alanı bulmuş ve yerleşmiştir (31).

Bu farklı düşünce ve uygulamaları 
ortadan kaldırmak niyetiyle; 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunıı'nun 16'ncı madde
sinin başlığına acele elkoyma yanında 
(Tescil) sözcüğü eklenmiş ve maddenin 
acele elkoyma nedeniyle alınacak kararın, 
tescil edilmesine ilişkin olduğu vurgulan
mıştır (32). Bu husus hükümet gerekçesin
de şöyle anlatılmaktadır: " 
sayılı kanunda farklı olarak bu madde 

verilecek TESCİL karârlarının 
esası hakkaniyete 

uygun olacağı düşüncesi ve bu hususta 
uygulamada görülen sakıncaları nedeniyle

karar
madde

olduğunu 
uygulamada

6830

uyarınca 
temyiz edilebilmesi .Adı geçen madde ile ilgili idarece 

açılan davaların artık başlı başına bir 
tapu iptali ve tescil davası mahiyetine
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bürünmesi, maddenin ihdas amacına da 
aykırı görünmektedir. Madde 
incelendiğinde, taşınmaz 
elkonulmasına dair zorunluğun takdirinin 
idareye ait olduğu ve işlemlerin 8 gün 
ve 5 günlük sürelerde tamamlanarak, 
çok kısa zaman içinde hüküm verilmesinin 
gerektiği görülecektir. Hattâ HUMK.da 
değişiklik yapan 26.2.1985 gün ve 3156 
sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılan 
gıyap prosedürünün uygulandığı zamanlar
da dahi, gıyap kararı tebliğ edilmeyeceği 
maddede yer almaktadır. Bütün bu 
özellikler göstermektedir ki, yasa koyucu 
taşınmazın durumunun enkısa sürede 
tespit edilip, işlemlerin tamamlanarak, 
taşınmaz mala ACELE olarak elkonulması- 
na karar verilmesini istemektedir (37). 
Yasanın, 16'ncı maddeye ilişkin gerekçe
si (38) incelendiğinde ise "... bu madde 
uyarınca verilecek tescil kararlarının 
temyiz edilebilmesi esası hakkaniyete 
uygun olacağı düşüncesi ...” nin yeni 
düzenlemede en Önemli rolü oynadığı

edilebilmesi

bağlamıştır. Böyle olunca devlet bir 
yandan güvenceye bağladığı kişi haklarını, 
öte yandan toplum yararı nedeniyle 
zarara uğratmaktadır. Bu noktada kişi 
haklarıyla toplum yararı çatışma halinde- 

Bu çatışma ilke olarak toplumun
Günümüzde

metni 
mala hemen

dir
yararı lehine çözümlenir, 
ulaşılan sosyal hukuk devleti anlayışı, 
böyle davranmayı gerektirir ..." (40).
Kamulaştırma yoluyla bazı kamu hizmet
lerini kolayca yerine getirebilmek için, 

hemen elkoyması gereken 
işlemlerini geciktirici bir 

kanaatimizce, 
feda

taşınmaza 
idarenin,
prosedürün uygulanması, 
toplum yararını kişi haklarına 
etmek gibi bir sonuç ortaya çıkarmakta- 

16'ncı maddenin, işleri 
süratlendirmeye ve toplumun 
hizmetlerinden en kısa sürede yararlanma
sını sağlamaya yönelik 
düşmektedir.

dır. Bu da
kamu

amacına ters

IV- SONUÇ
2942 Sayılı Yasanın 16'ncı maddesi

nin metninin; kanun koyucunun maksadı 
ve kanunun gözettiği amaçla ters düştüğü
nü izah etmeye çalıştık. Görülüyor ki 
6830 Sayılı (eski) Yasanın 16'ncı madde
si, kamulaştırılan taşınmaza "... elkoyma- 
dan önce delillerin tespiti usulüne 

olarak gayri menkulün vasıf
müessir

Temyizgörülmektedir, 
mümkün bu kararların 
gidilemeyeceğine ilişkin bir hüküm de 
yoktur. O halde karar düzeltme istemi 
de mümkündür. Günümüzde mahkemelerin 

ve Yargıtayın yoğun işyükü 
artık başlıbaşına bir

tashih yoluna

işleyiş hızı
düşünüldüğünde. t ....
tapu iptali ve tescil davası mahiyetindeki 
bu tür davalarda "acele" den bahsetmeye 
imkân kalmamaktadır. Sadece ' eikoyma 
dan da sözedilebilir.

mülkiyet
safhada kamulaştırmanın 
sona erip, bu andan itibaren idarenin 
mülkiyeti iktisap ettiğini kabul ettiğimi
ze göre (39), artık gayrimenkul üzerinde 
fiili tasarrufta bulunabilmek için, mülki
yet hakkını idare üzerine geçirecek bir 
tescil davasına lüzum kalmamak gerekir.

kadar, hükümet tasarısı gerekçe- 
tescil kararlarının temyiz 

HAKKANİYETE

mütenazır 
ve mahiyetini 
unsurlarını tespit lüzumuna 
düşünülmüş ve madde metni bu şekilde 
düzenlenmiştir. Ancak görüşmeler 
da yapılan değiştirme (41) madde ile 
ilgili çelişkiler zincirinin ilk halkasını 

Bilahare 2942 Sayılı 
maddesinin yazımında 
metni esas alınmış, 

ilave

ve kıymetine
" binaen

sırasın-
hakkının, idari 

tekemmülü ile
özel

teşkil etmiştir.
Yasasının 16'ncı 
da eski kanunun 
maddenin başlığı, tescil 
olunarak, 
ancak

terimi
muhafaza edilmiş, 

metin başlıbaşına mülkiyeti 
geçiren bir tescil kararına kaynak 
teşkil edecek şekilde yazılmaya çalışılmış
tır Fakat kamulaştırma prosedürünü 
hızlandırmaya yönelik 2942 Sayılı Kanun
la getirilen diğer yeniliklerin esprisi 
içinde, bu maddeye, başlığındaki "ACELE" 
tabirine uygun bir şekilde, istenilen 
canlılığı vermek mümkün olamamıştır.

Bu durumda hukuki çelişkinin 
önüne geçmek için, iki şıktan birini 
benimsemek gerekmektedir. .

Birinci şık; yapılacak bir değişiklik
le 16'ncı maddenin; başlığındaki ACELE 
sözcüğünün kaldırılarak, l'nci cümlesinin 
ilgili bölümünün metninin "... taşınmaz 
malın durumunun tespiti ile idare adına

aynen

Her ne 
sinde
edilebilmesi esası, 
uygun olacağı düşüncesi 
da, "... bir devletin, kamunun yararına 
olan görevlerini yerine getirebilmesi 
için, zaman zaman kişilerin malvarlığı 
yönünden değer taşıyan hak alanlarına 
elatması gerekebilir. Bu yolla

elatılan kişiler, toplumun esenliği 
için fedakarlık yapmak durumun- 

Devlet, kişilerin hak alanları
na kamu yararı nedeniyle elalarken, 
kamunun, toplumun çıkarlarının terrısılcıs 
olarak davranır. Buna karşılık devlet 

haklarını anayasal güvenceye

" mevcutsa

hak

alanına
ve yararı 
dadırlar • ••

kişilerin
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tescili istenir ..." şeklinde düzeltilmesidir

İkinci şık ise; 16’ncı maddenin, 
tedvin amacına uygun ve elkoymadan 
önce delillerin tespitine ait hükümler 
dairesinde ve sadece taşınmaz malın, 
nitelik ve mahiyetini ve kıymetine 
müessir unsurlarını tespit etmeye yönelik 
şekilde yeniden düzenlenmesidir.

Bu son biçimde yapılacak düzenleme 
ve değişiklik, hem kamu yararı ilkesine, 
hem de yasa koyucunun işlemlerin 
süratlendirilmesine ilişkin arzu ve maksa
dına uygun düşer. Kanımızca seçilecek 
yol budur.

(42).
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EREN, Fikret/CANSEL Erol. Türk Eşya 
Hukuku, Ank. 1984, Sh. 500.
(15) ULUSAN,Ilhan.
Fedekârlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve 
Uygulama Alanı, İst.1977, Sh.33, Dipnotu:68.
(16) BERTAN, Suat, a.g.e., Cilt 1, Sh. 
588, 589.

rin tespiti usulüne mütenazır olarak
gayri menkulün vasıf ve mahiyetini ve
kıymetine müessir unsurlarını tespit
lüzumu belirtilmiştir. 11 nci maddede 
yazılı hususlar nazara alınacaktır. Bu 
maddenin tatbikinde gayrimenkul vasıf 
ve kıymetine müessir unsurları ve 11 
nci maddede yazılı hususları belirtilmekle 
iktifa olunarak ayrıca kıymet takdiri 
cihetine gidilmiyecektir. O yolda yapılan 
tespite istinatla esas davanın tatbiki 
sırasında ve 15 nci maddede yazılı 
şekilde kıymet takdir olunacaktır. Delillerin 
tespiti için ehlivukuf seçilmesi umumi 
hükümlere tabidir. Tespitten sonra
mahkemenin tapu dairesine iş'arı idari 
bir mesele olup, kanun yoluna gidilebile
cek nihaî karar mahiyetinde değildir. 
Tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkul 
hakkında da bu madde hükmünün tatbik 
olunacağı 18 nci maddede tasrih edilmiş
tir."
(25) 2942 Sayılı Kanunun Hükümet 
Gerekçesi, (ARCAK,Ali. Yeni Kamulaştır
ma Yasası, Ank.1984)6830 sayılı Kanun
dan farklı olarak bu madde uyarınca verile
cek tescil kararlarının temyiz edilebilme
si esası hakkaniyete uygun olacağı 
düşüncesi ve bu hususta uygulamada 
görülen sakıncaları nedeniyle benimsenmiş
tir, i'
(26) ARCAK,Ali. a.g.e.,Sh.l206.
(27) Bkz. Dipnotu 24.
(28) TBMM. Zabıt Ceridesi, Cilt 13.
(29) ARCAKjAli. a.g.e., Sh.l205-1222.
(30 a) DALAMANLl, Lütfü/AKÜZÜM, 
H.C. İstimlak Hukuku ve ilgili Mevzuat, 
1963, Sh. 11.
(30 b) ESMER,Galip. Mevzuatımızda 
Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, 
Ank.1969, Sh. 369-370; (Dipnotu:153).
(30 c) GÜRSOY, K.Tahir. a.g.e. Sh.279.
(30 d) NAZAROĞLU, Yavuz/ÜNAL,Haşan. 
Danıştay ve Yargıtay Kararları Işığında 
Kamulaştırma ve İlgili Mevzuat, Ank.1975, 
Sh. 10.
(30 e) GİRİTLİ,İ./BİLGEN,P. a.g.e.,Sh.64.,
(30 f) ONAR,S.Sami. idare Hukukunun 
Umumi Esasları,Cilt 3,3.Baskı,Sh. 1538,1539.

(30 g) 1. H.D. 24.1.1978,77/12574,78/658 
(DÖNMEZ,irfan. Tapu İptali ve Tescili 
Davaları, 4.Bası, İst. Sh.183). "...16 nci 
maddeye dayanılarak mahkemeye yapılan

Eşya 
Tapu Sicili,

Medeni Hukukta

(17) ARCAK,Ali. Kamulaştırma Yasası, 
Ank.1978, Sh.l 198; ARCAK,Ali. Anayasa 

KarşısındaDeğişikliği 
Ank.1974, Sh.26, Dipnotu:2.

Kamulaştırma,

(18) ZEVKLİLER,Aydın. Kamulaştırma 
Satım Sözleşmesinin özel Bir Çeşidi 
midir? Prof.Dr. Osman Fazıl Berki 
Armağanı, Ank.1977, Sh.935.
(19) l.B.K. 16.5.1956, 1/6 (R.G. 11.8.1956, 
Sayı 9379).
(20) Aynı doğrultuda, H.G.K. 20.9.1974,
666/977; 1. H.D. 2.5.1975, 4491/4427
(KARAHASAN, M.Reşit. Türk Medeni 
Kanunu, Eşya Hukuku, Cilt 1, Ank.1977, 
Slı.932, 933); H.G.K. 13.12.1978, 516/1137 
(Ank.Baro Derg. Yılı 36, Sayı 2, 1979, 
Sh.69).
(21) H.G.K. 16.9.1964, 1/11-555 (DÖNMEZ, 
irfan. Tapu İptali ve Tescil Davaları, 
İst., Sh.l77).
(22) 3. H.D. 24.11.1980, 4908/5778.
(23) GİRİTLİ,l./BİLGEN,P. a.g.e.,Sh.63.
(24) MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI, 
21.V111.İ956, Esas No: 1/95, Karar: 2, 
(TBMM Tutanakları, S.Sayısı: 300) "Bu 
madde bedel davası derdest iken istimlak 
mevzuu gayrimenkulün süratle istimlak 
gayesine tahsisini temin maksadıyla 
sevkedilmiştir. Derhal elkoyma zaruretinin 
tayin ve takdiri idareye aittir. Elkoyma 
halinde gayrimenkulün vaziyetinde de 
kıymetine müessir unsurlarında değişiklik 
husule gelmesi tabii bulunduğu ve bundan 
sonra bedel davasının halli müşkilat arz 
edeceği cihetle, elkoymadan önce delille-
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başvurma bir delil tespit isteği niteliğin
dedir..."; (Ayrıca; 5.H.D. 26.10.1974, E: 
3741, K:10588; 5.H.D. 16.2.1965, E:
5525, K:762).
(31) 5.H.D. 6.5.1981, E:3590, K:5208,
5.H.D. 23.9.1981, E:98l/7778, K:98l/9082

6830 sayılı Kamulaştırma Yasasının 
16 ncı maddesi kapsamına göre verilen 
kararda mülkiyet idare adına tescil 
olunacağından ve malsahibinin mülkiyet 
hakkı
doğuran karar niteliğinde olduğundan 
hükmün temyiz yeteneği vardır..." 
(Aynı doğrultuda, 5.H.D. 3.12.1982 E:10739, 
K:İ0928),
5.H.D. 6.4.1983, E:28İ4, K:3445
6830 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 16 
ncı maddesi taşınmaz malın durumunun 
tespitini amaçladığı gibi, mülkiyeti 
nakledecek şekilde hazine adına tescil 
edilmeyi de sağlamaktadır...".
(32) ARCAK,Ali. a.g.e., Sh.1206.
(33) ARCAK,Ali. a.g.e.,Sh.1218.

(34) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 
16 ncı maddesi (Bkz. III/A-b).
(35) GİRİTLİ,l./BİLGEN,P. a.g.e., sh.64.
(36) 16 ncı maddenin 1 nci cümlesinin 
ilgili bölümünün metninin "...taşınmaz 
malın, durumunun tespiti ile idare 
adına tescil edilmesi istenir..." şeklinde 
düzeltilmesinin, maddenin bu halindeki 
niteliğine daha uygun olacağı kanaatinde
yim.
(37) Bkz. Acele İşlerde Elkoyma ve 16 

Maddenin İhdas Maksadı, (III/B) ve
dipnotu:24.
(38) Bkz. Dipnotu:25.
(39) Bkz. Uygulama, (il/C-b); ayrıca, 
dipnotu:l9 ve 13.
(40) ZEVKLİLER, Aydın, a.g.m., Sh. 946.
(41) Bkz. Dipnotu:28 ve 29.
(42) Bkz. Dipnotu:36.

• • •

idareye geçirildiğinden, sonuç

ncı
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KARAR İNCELEMESİ:

KÖY MUHTARININ KÖY DIŞINDA EVLENME AKDİ YAPMASI 
(Yarg. İçt. Bir. Kararı. 13.12.1985, K.1985/9)

YER İTİBARİLE YETKİ VE YOKLUK

Prof.Dr. Yıldızhan YAYLA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

İdarî işlemlerin yetki unsuru, 
konu, zaman ve yer bakımından değerlen
dirilmeye tâbi tutulur. Bu unsurdaki 
ağır ve bariz bir noksanlıktan dolayı 
İdarî işlemin "yok" kabul edilebilmesi 
için:

geri alınmayan veya iptal edilmeyen bir 
işlemle memurluğa giren iyiniyetli 
kişinin aradan uzun süre geçtikten 
sonra, sırf bu sebeple memuriyet statüsün
den çıkarılması hukuki güven ve istikrar 
ilkesine aykırılık teşkil eder.

Evlilik müessesesi de, nikâh memuru 
önünde beyan edilen iradelerle oluştuğuna 
göre, memurun buradaki işlemi yer 
itibarile yetkisizlik yüzünden sakat olsa 
bile, bu ancak nikâh muamelesi adı 
verilen bütünün şekli kısmını etkiler. 
Şekil sakatlıkları ise, buna güvenerek 
muameleye muhatap olan ilgililere karşı 
ileri sürülemez. İdarenin görevlisinin, 
hukuken yetkili olduğu görüntüsü varsa 
ve işlem diğer unsurlar bakımından da 
sakat değilse, bu işlem sonucu elde 
edilen hukuki durum ilgili veya ilgililer 
için artık müktesep kabul edilir.

İnceleme konusu İçtihadı Birleştirme 
Kararına sebep olan 29/9/1976 tarihli 
ve K.1976/2578 sayılı Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu Kararına bu yüzden katılmak 

Gerçekten, sözkonusu kararda: 
"Evlenme akdinin iki aslî şartından biri 
evleneceklerin iradelerini karşılıklı ve 
birbirine uygun bir biçimde açıklamaları 
diğeri ise resmi memurun katılmasıdır. 
Resmi memurun katılmış bulunmasından 
sözedebilmek için adı geçenin herhangi

olarak görevli

İdari işlemi yapıyor gözüken 
kişinin idare adına İRADE açıklamaya 
kanunen yetkili kılınmamış yani idareyi, 
hiçbir konuda temsil etme ve bağlama 
gücüyle donatılmamış olması (yetki 
gasbı):

- ilgili işlemin idare işlevi dışında 
bir konuyu içermesi (yasama veya 
yargı alanına müdahale edilmesi; özetle: 
işlev gasbı);

- İşlem İdarî, işlemi yapan da 
kendi alanında yetkili olsa bile, sözkonu
su işlemin konusuyla, bu işlemi yapıyor 
görünen kamu görevlisinin hiçbir ilgisi
nin bulunmaması (ağır ve bâriz yetki 
tecavüzü)

halleriyle karşı karşıya olmak 
gerekir.

Bu ilkeler dolayısıyladır ki, yer 
itibariyle yetkisizlik, İdarî işlemin 
"yok" sayılmasına değil, sakat olmasına 
yol açar. Sakatlık, yokluktan farklı 
olarak, sözkonusu işlemin iptali için 
açılabilecek dava süresi geçince, hukuki 

güven gereği, artık ileri 
Böyle bir işlem sonucu 

ortaya çıkan bireysel hukuki durum 
müktesep hale gelir. Başka bir ifadeyle, 
artık bu işlemin, sonuçlarının geçmişe 
etkili olacak şekilde ortadan kalkması 
mümkün olmaz, özellikle, işlemin sakatlı
ğına kendi eylemiyle ve bilerek sebep 
olmayan hak sahipleri, bu suretle iktisa- 
bettikleri hukuki durumu korurlar: 
Meselâ sakat fakat zamanında idarece

zordur.

istikrar ve
bir yerde resmi memur 
bulunması yeterli sayılamaz. Aynı zamanda 
O memurun yer itibarile de akdi yapmaya 
yetkili olması zorunludur... Aksi halde 
ağır ve açık bir yetki gasbma geçerlilik 
tanınmış olur ki..." denilmektedir. İşte, 
kanaatimizce yanlışlık bu noktadadır: 
ağır ve açık yetki gasbı, yer itibarile 
değil konu itibarile ortaya çıkabilen 
istisnaî ve fahiş bir sakatlık halidir.

sürülemez.
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KÖY MUHTARININ KÖY DIŞINDA EVLENME AKDİ YAPMASI - 

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU'NUN 

13.12.1985 GÜN VE E.1985/4 K.I985/9 SAYILI KARARININ 

MEDENİ HUKUK BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE GÖRÜŞLER

Yrd.Doç.Dr. Cevdet YAVUZ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim Üyesi

I. Kararda ele alman hukukî 
sorun, bu sorunun Yargıtay uygulamasın
da görülen çeşitli çözüm şekilleri ve 
çözümde kullanılan medenî hukuk kavramları

E. 1975-2/1065 K. 1976/2578 sayılı Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu kararında, evlendirme 

muhtarının kendi mülkî 
hudutları dışında kıydığı nikâhın "yok" 
sayılması, bu konuda iyi niyet savunması
nın dinlenemeyeceği ve zamanaşımı ya 
da hak düşümü süresinin sözkonusu olama
yacağı sonucuna varılmıştı; bu içtihadın 
öncesinde

memuru veya

i. Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Kararında ele alınan hukukî sorunun 
belirlenmesi ve içtihadı birleştirme 
zorunluluğunun ortaya çıkması.

ve sonrasında bu içtihat 
doğrultusunda Yargıtay 2 nci Hukuk 
Dairesinin bir çok karar tesis ettiği 
görülmektedir. Ancak 30.5.1983 gün ve 
E.4486 K.4873 sayılı Yargıtay 2 nci
Hukuk Dairesi Kararı ile, bu yerleşik 
Yargıtay uygulamasına aykırı şekilde, 
köy muhtarının yetkisi dışında Perşembe 

İlçesi belediye memurunun görevi gasp 
edilmek suretiyle nikâh akti yapılmış 
olduğundan geçersiz evlenme akdinin 
fesih ve iptaline" hükmeden yerel 
mahkeme kararı bozularak

13.12.1985 gün ve E.1985/4 K. 1985/9 
sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Kararının (l) ilk paragrafında bu içtihadı 
birleştirme kararı ile çözüme bağlanmak 
istenen hukukî sorun belirlenmiş bulunmak
tadır. Gerçekten bu paragrafa göre 
köy muhtarının kendi idari görev alanı 

,dışında
geçerli sayılıp sayılamayacağı konusunda", 
gerek Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 
gerekse Yargıtay 2 nci Hukuk Dairesinin 
kararlarında hem kendi içinde hem de 
birbirleri arasında içtihad ayrılığı bulundu
ğu ileri sürülerek içtihatların birleştiril
mesinin istenilmesi

yaptığı evlenme akitlerinin

"geçerli
evliliğin feshine karar verilmesi usul ve 
kanuna aykırı" bulunmuştur (1 a).
Yerel mahkemenin kararında direnmesi 
üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 
20.2.1985 gün ve E.1984/2-845 K.1985/111 
sayılı kararı ile mahkemenin direnme 
kararını bozmuştur. Aynı gün bir tashihi 
karar talebi üzerine E. 1985/2-423 K.109 
sayılı kararı ile, Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu'nun aynı doğrultuda bir hüküm 
tesis ettiği görülmektedir. Şöyle 
Düzce - Aydınpınar Köyü, muhtarının 
köyde değil de Düzce İlçe Merkezinde 
akdettiği nikâhın yasal olduğunu, yokluk,

. . üzerine, Yargıtay
Birinci Başkanlık Kurulu, kararlar arasın
da sözkonusu sorunun çözümü konusunda 
aykırılıklar bulunduğunun tesbit edilmesi 

konunun İçtihadı Birleştirme 
Büyük Genel Kurulu'nda görüşülmesine 
27.6.1985 gün ve 59 

.vermiştir.

sonucu

sayı ile karar

Köy muhtarının köy dışında yaptığı 
evlenme akdinin hukukî kaderi konusunda 
görülen içtihat farklılığı şu şekilde 
tesbiı olunabilir : 29.6.1976 gün ve

ki:
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butlan ve fesih sebebinin mevcut bulunma
dığını ve bu yoldaki davanın reddi gerekti
ğini kabul eden Düzce Asliye Hukuk 
Mahkemesinin kararı,
13.4.1978 gün ve- E.İ978/2855 
2974 sayılı kararı ile bozulmuş ve Düzce 
Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında 
direnmesi üzerine, direnme kararı, özel 
daire bozma kararına uyulmamasının 
yolsuzluğundan söz edilerek Yargıtay 
Genel Kurulu tarafından bozulmuş fakat 
yapılan tashihi karar talebi 
yerel mahkeme kararı yukarıda belirtil
diği şekilde onanmıştır. Ayrıca Yarg.2. 
HD.nin 28.1.1985 gün ve 10681/561 sayılı 
kararı ile, Akçaabat Asliye Hukuk 
Mahkemesinin yokluk nedenine dayanarak 
bozmuş bulunduğu kararını tashihi karar 
üzerine onanmıştır (2). Bu suretle 
Yargıtay kararları arasındaki çelişki 
kesinlik kazanmış olmaktadır.

Bu durum, yukarıda anılan Yargıtay 
İçtihadı Birleştirme Kararında, "Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulunun 29.9.1976 gün 
ve Esas 2—1065, Karar 2578 sayılı ve 
İkinci- Hukuk Dairesinin 9.6.1975 gün ve 
Esas 4528, Karar 5246;İ3.4.1978 gün ve 
Esas 2855
gün ve Esas 7317, Karar 7408 sayılı ve 
22.6.1981 gün ve Esas 4768, Karar 4823 
sayılı kararları" ile 
Kurulunun 20.2.1985 gün ve Esas 2-423, 
Karar 109 sayılı; 20.2.1985 gün ve Esas 
2-845, Karar 111 sayılı; ikinci Hukuk 
Dairesinin 30.5.1983 gün ve Esas 4486, 
Karar4873 sayılı; 20.2.1984 gün ve Esas 
443, Karar 1502 sayılı ve 28.1.1985 gün 
ve Esas İ068İ, Karar 561 sayılı kararları"

bulunduğu şeklinde

bozmuştur:
İdarî görev sınırı dışına çıkarak bir 
evlendirme işlemi yapması halinde o 
yer evlendirme memurunun görevini 
gasbetmiş, (kanunsuz olarak elinden 
almış) olacağı için, yaptığı nikâh yok 
sayılır. Eski bir deyişle böyle bir nikâh 
sözleşmesi
ifade eden işlemlerden dolayı kanun 
koyucu hak düşürücü veya zamanaşımı 
gibi dava açmayı önleyici ve kısıtlayıcı 
süreler kabul etmemiş olup, bu çeşit 
işlemlerin her zaman iptalleri istenebilir. 
-Yokluk ifade eden işlem ve sözleşmeler
de iyi niyete dayanılamayacağı gibi, 
bunlar herhangi bir suretle de geçerlik 
kazanamazlar.-...Öyle 
açıklandığı gibi işbu evlenme akdinin 
ortadan kaldırılmasına karar verilmesi 
gerekirken olaya uymayan düşüncelerle 
davanın red edilmesi usul ve kanuna 
aykırıdır" (3).

Bu şekilde 25.3.1975 gün ve 460-139 
sayılı kararı bozulan İzmir 4;Asliye Hukuk 
Mahkemesinin bu kararında direnmesi 
üzerine olay, temyizen Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu'na intikal etmiş ve Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu, şu gerekçelerle

direnme kararının 
"Evlenme

'Evlendirme memurunun

Yarg.2. HD.nin 
K.İ978

keemlemyekündür. -Yokluk

üzerine

yukarıdaise

Karar 2974 sayılı; 24.10.1978
yerel mahkemenin 
bozulmasına hükmetmiştir: 
akdinin iki aslî şartından biri evlenecekle
rin iradelerini karşılıklı ve birbirine 
uygun bir biçimde açıklamaları diğeri 
ise resmî memurun katılmasıdır. Buradaki 

Medeni Kanunun

"Hukuk Genel

108.resmî memur 
maddesi hükmünce belediye dairesinde 
veya heyeti ihtiyariyede, belediye reisi 
veya reisin evlenme işlerine 
ettiği vekili veya muhtardır. (...) Resmî 
memurun katılmış bulunmasından sözede- 
bilmek için adı geçenin her hangi bir 
yerde resmî memur olarak görevli 
bulunması yeterli sayılamaz.^ Aynı 
da o memurun yer itibariyle de akdi 
yapmaya yetkili olması zorunludur. 
Başka bir anlatımla bu iki koşulun 
birlikte bulunması ile evlenme akdini 
yapmaya yetkili memur sıfatı gerçekleşe
bilir. Aksi halde ağır ve açık bir yetki 
gasbına geçerlilik tanınmış olur ki bu 
da örneğin Van'da görevli bulunan bir 
evlendirme memurunun İstanbul'a gelerek 
evlenme akdini icra edebileceği sonucunu 
doğurur. Aynı durum köy muhtarları 
için de sözkonusudur. Köy muhtarı 
ancak idari yönden görev alanı içerisinde 
bu sıfatla faaliyette bulunabilir, o alan 
dışında bir evlenme akdine resmî memur 
olarak katılması açık bir yetki gasbı 
sayılır. Az önce açıklanan hukukî esaslar

memur

arasında çelişki 
açıldanmaktadır.

2. Sorunun Yargıtay uygulamasında 
görülen çeşitli çözüm şekilleri ye Yargıtay 
İçtihadı Birleştirme Kararı ile varılan 
sonuç

zaman-

idarî 
evlenme

a. Evlendirme
görev sınırı dışında yaptığı 
akitlerinin hükümsüz (ya da yok) olduğunu 
kabul eden Yargıtay kararları

(i) Yargıtay 2 nci Hukuk Dairesintn 
konu olan olayda, İzmir'de 

İzmir nüfusuna kayıtlı bulunan 
bir kişi, (muhtemelen İzmir'in merkez 
köylerinden olan) Trazlı Köyü muhtarının 
İzmir'e gelerek yaptığı işlemle ev enmiş 
ve ölümü üzerine mirasçılarının evlenmenin 
gerçekleşmediği yolundaki davası, 
mahkemesince red edilmiştir. a u 
Yargıtay 2 nci Hukuk Dairesi, hukum 
mahkemesinin red kararını şu gerekçelerle

memurunun

bir kararına 
oturan ve

esas
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ve davaya esas olan maddî olaylara 
göre^ miras bırakanın evlenme akdini 
yer itibariyle görevli bir 
gerçekleşti r medi ği nden ort ada hukuken 
geçerli bir evlenme yoktur. Yapılan 
akit yasa karşısında keenlemyekündür. 
Bunun sonucu olarak artık akdin tarafları
nın iyi veya kötü niyetlerini araştırmaya 
dahi gerek bulunmamaktadır. Bu nedenler
le mahkemece Hukuk Genel Kurulunca 
da benimsenen özel daire bozma kararma 
uyulmak gerekirken' önceki kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 
Direnme kararı bozulmalıdır." (4)

(ii) Yine Yargıtay 2 nci Hukuk 
Dairesinin bir başka kararına göre "442 
sayılı Köy Kanununun 34. maddesi 
gereğince, köy muhtarı, köy sınırları 
içinde köye ait işleri yapmakla görevlidir. 
Buna rağmen Aydınpınar Köyü muhtarının 
Düzce ilçe merkezine gelerek evlenme 
işlemini yapması, Düzce evlendirme 
memurunun görevini elinden almak 
(gasp) niteliği taşır. Onun için yapılan 
işlem yokluk ifade eder. Bu bakımdan 
isteğe uygun iptal kararı verilmesi 
gerekirken davanın red edilmesi usul ve 
kanuna aykırıdır." (5). Ancak Yargıtay 
2. Hukuk Dairesinin bu kararı, yerel 
mahkemenin direnme kararı üzerine 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca benim
senmiş iken, sonradan tashihi 
talebi üzerine 20.2.1985 gün ve E.2-243 
K.İ09 sayılı kararı ile yerel mahkemenin 
direnme kararı onanmış bulunmaktadır. 
Böylece bu olayda, hukukî ihtilaf köy 
muhtarının köy dışında ilçe merkezinde 
yaptığı evlenme akdinin geçerli sayılması 
gerektiği yönünde çözümlenmiş olmaktadır.

Evlendirme memurunun İdarî 
görev sının dışında yaptığı evlenme 
akitlerinin geçerli olduğunu kabul eden 

* Yargıtay kararları
(i) Yine bir başka "olayda davacı 

koca, davalı karısı" ile "11.8.1969 tarihin-- 
de Perşembe İlçesinin Saray Köyü 
muhtarı tarafından Perşembe Belediyesi 
hududu içinde 
evlenmişlerdir. Tarafların "1971 ve 1972 
doğum tarihli iki müşterek çocukları 
olmuş, taraflar bu davanın açıldığı
16.3.1982 tarihine kadar da evli olarak 
müşterek hayatlarını geçerli bir evlilik 
yaptıkları düşüncesiyle sürdürmüşlerdir. 
Hatta davacının dahi davalı aleyhine iki 
defa boşanma davası açarak reddedilmek 
suretiyle sonuçlandığı anlaşılmaktadır". 
Perşembe Asliye Hukuk Mahkemesi,
17.2.1983 gün ve 1982/77 
sayılı kararı ile, "Perşembe İlçesi Saray

Köyü 11 sayılı hanede nüfusa kayıtl 
davacı ile davalının evlenme akitlerinin, 
evlenme şekil ve şartlarına aykırı olarak 
köy muhtarının yetkisi dışında Perşembe 
şehri merkezinde ve Belediye evlendirme 
memurunun görevi gaspedilmek suretiyle 
evlenme akdi icra olunmuş bulunduğundan, 
taraflara ait geçersiz olan evlenme 
akdinin fesih ve iptaline" hükmetmiştir.

Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 
şu gerekçelerle, esas mahkemesi kararını 
bozmuştur: "Gerçekten nikâh akdinin
geçerli olabilmesi için yetkili resmi 
memur önünde onun katılması ile yapıl
ması zorunludur. Evlendirmeye yetkili 
memur ise, kentlerde belediye başkanı 
veya görevlendireceği memur, köylerde 
ise sadece muhtardır (MK. rn.105). 
Olayda davacı, Perşembe ilçesine Saray 
Köyü nüfusuna kayıtlı olup, evlenmek 
için Medeni Kanunun 98. maddesine 
uygun olarak ikametgâhı olan Saray 
Köyü muhtarlığına başvurmuş ve bu 
köy muhtarı tarafından Perşembe ilçesin
de nikâhları yapılmıştır. Medeni Kanunun 
105. maddesine göre verilen ilân belgesi,

* evleneceklere belge tarihinden itibaren 
altı ay içinde Türkiye'nin her tarafında 
evlenebilmek yetkisini verdiği gibi; 
Medeni Kanunun 108. maddesine göre 
de, evleneceklerden birinin nikâh dairesi
ne gelmeyecek derecede hasta olduğu 
doktor raporu ile belirlenirse nikâh 
akdi başka bir yerde de yapılabilir, 
öte yandan evlendirme memurunun 
nikâh akdine katılması da yaptığı işleme 
teknik anlamda 'idari tasarruf' niteliği 
vermez. Çünkü nikâha memur dışında 
evlenecek .kişiler de katıldığı gibi yapılan 
işlem idare hukuku alanında değil, 
medeni hukuk alanında sonuçlar doğur
maktadır. (...)
evlenmeni n 
Nitekim İsviçre, 
uygulamalarında da bu gibi durumlarda 
evlenmenin geçerli olduğu kabul edildiği 
gibi bilimsel göıüşlerce de benimsenmiş
tir. - ...Gerçekte evlenecekler evlendir
me memurunun yetkisini araştıracak 
durumda değillerdir. Kendilerinin iyi
niyet sahibi olmaları asildir. Evlendirme 
memurunun memuriyet görevi dışında 
yapacağı evlenme merasimi hakkında
evlenenlerin iyi niyet sahibi olmaları 
halinde aynı hüküm verilmek gerekir.
- Kaldı ki olayda davalı eş ne kadar 
i yi niyetli ise davacı koca o derece
kötüniyetlidir. Çünkü, taraflar 1J.8.
1969 tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik
ten iki çocukları olmuş, davacı Şavşat

ı

resmi memur

karar

b.

. Şu durumda sözkonusu 
yokluğundan sözedilemez. 

Fransa ve Almanya

yapılan nikâh" ile

1983/24
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ve Perşembe Asliye Hukuk Mahkemelerin- ilçe belediye sınırları içerisinde evlenme 
de 1974 ve 1978 yıllarında iki boşanma merasimini icra etmiş olmasını bir
davası açmış ise de, başka bir kadınla geçersizlik nedeni saymamak icap ettiği
yaşadığı için her iki davası da reddedil- sonucuna varılır. Aksi çözüm yolu,
miştir. Boşanma davaları ile davalı kamu düzeninin korunması değil bozulması
eşinden kurtulamayan davacı bu temyize sonucunu dahi doğurabilir. Somut o ay a
konu evliliğin feshi davası ile amacına * taraflar ... müşterek hayat a.rını geçeri 
ulaşmak istemektedir. Bir hakkın açıkça bir evlilik yaptıkları düşüncesiyle surdur-
kötüye kullanılmasını da kanun korumaz müşlerdir. Hatta davacının da ı ava ı
(MK. m.2/2). - Yukarıda açıklanan aleyhine iki defa boşanma davası açarak
gerekçelerle davanın reddi gerekirken reddedilmek suretiyle sonuç an ıgı 
geçerli evliliğin feshine karar verilmesi anlaşılmaktadır. Bu iki dava da ı avacl

geçerli bir evlenme akdinin varlığını
göstermektedir.usul ve kanuna aykırıdır" (6).

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2 
nci Hukuk Dairesinin bu kararındaki 
çözüm şeklini benzer gerekçelerle kabul
etmiştir. Şöyle ki: "... 4.11.1929 günlü 
30/19 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararın
da, evlenme işlerinde köylerdeki muhtar
ların kentlerdeki belediye başkanları

evlendirme memurları ile aynı 
durumda oldukları

"evlenme aklini icra" 
Köy Kanunu ile 

Bu itibarla

nın
benimsediğini ayrıca 
Açıklanan somut olay bakımından da 

kabulünde, kamu yararınındavanın
mevcut bulunmadığı tartışma götürmeye- 
cak kadar açıktır. - Bu durum karşısın
da ... direnme kararı bozulmalıdır" (7).

Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu Kararında (8) ve 

yukarıda anılan bazı Yargıtay 2 
nci Hukuk Dairesi kararlarında (9) aynı 

benimsendiğini, yani köy muhtarı- 
köyü dışında gerçekleştirdiği evlenme 

akdinin geçerli olduğunun kabul edildiğini 
müşahede etmekteyiz.

c. Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Kararı ile varılan sonuç ve gerekçeleri 

İçtihadı

Yukarıda anılan(ü)
veya
hukuki kabul yine
edilmiştir. -... 
görevi muhtarlara 
verilen görevlerden değildir.
Köy Kanununun 34 üncü maddesi muhtar
ların yasada belirtilen görevleri ancak
köy sınırları içerisinde yerine getirebile
cekleri şeklinde yorumlansa dahi bu 
yoldaki bir sınırlama
yasaklama getirmemiştir, 
muhtarın ilçe belediye sınırları içerisin
de evlendirme akdinin icrası bakımından 
pörevsiz kişi durumuna gireceği görüşü

(...) Türk hukuku
mahiyeti itibariyle

sonucun
nın

Birleştirme 
kurallarına uygun

Yargıtaydaha doğrusu 
Bu nedenlerle "bütünKararında

hareket edildiği inancı içinde köy muhtarı 
huzurunda yapılan evlenme akitleri nin, 
muhtarın görev alanı dışında yapılmış 
olsa bile geçerli sayılacağı" sonucuna 
varılmıştır. Yargıtay'ı bu sonuca götüren 
düşünceler, şu şekilde belirlenebilir:

(i) Evlenme akdinin tam bir özel 
evlenme, kadınla 
önünde karşılıklı 

ve birbirine uygun irade bildirimleriyle 
meydana gelen bir özel hukuk sözleşmesi
dir. Bu sözleşmenin evlenme işleriyle

önünde yapılması

beni msenmemişti r. 
bakımından konu 
kamu düzenine taalluk etmekle beraber, 
yorum yapılırken bir 
düzenini koruma düşüncesi 
alınırken, diğer taraftan hukuki muamele
lerin geçerliliği belirlenirken yasal 
kurallar korunmak kaydıyla onları şeklen 
geçerlilik sonucu doğuracak biçimde
yorumlama gereğinden hareket olunmalı
dır. Somut olay yönünden sonuca giderken 
i yi niyetin korunmasının da kuşkusuz
hukukumuz bakımından bir zorunluluk 
olduğunun kabulü gerekir. Türk öğretisin
de de evlendirme memurunun kendi 
bölgesi dışında bir yere giderek evlenme 
merasimini orada yapmış olması halinde 

akdinin geçerli sayılacağı 
savunulmuştur (•••)• - Medeni

evlenme merasiminin icra 
hakkı ndaki telakki tarzı

taraftan kamu 
dikkate hukuk akdi olması. "

erkeğin resmi memur

görevli
zorunlu ise de, onun evlenmenin tamam
landığı yolunda bir beyanda bulunmasının 
ya da evlenmeyi kütüğe tescil etmesinin 
bir etkisi yoktur. Medeni Kanunun 109. 
maddesi memurun beyanından sözetmekte 
ise de, bu beyan, Fransız hukukunda 
olduğu gibi kurucu değil, açıklayıcı 
niteliktedir. Türk-lsviçre ve Alman 
hukuklarında evlenmenin bir özel hukuk 
sözleşmesi niteliğinde olduğu görüşü 
bugün yerleşmiş bulunmaktadır.
Şayet köy muhtarının yasalara aykırı 
bir davranışı sözkonusu ise, onun ve 
eylemine iştirak eden öteki kişiler 
hakkında idari ve cezaî soruşturma 
yolunun açık olduğu kuşkusuzdur."

(ii) Evi evi yet kuralının uygulanması.

resmi memur

evlenme 
görüşü 
Kanunun 
edileceği yer 
ve özellikle ilan vesikasının evleneceklerin 
vesika tarihinden itibaren altı ay 
içerisinde Türkiye'nin her tarafında bir 

•evlendirme memurunun huzurunda evlen
me olanağı verdiğini öngören 105/2.madde 
hükmü dikkate alındığında köy muhtarının

U)
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(iv) Diğer gerekçeler. Kararda 
Türk hukuku bakımından sorunu

"Alman ve İsviçre hukuklarında hiçbir 
sıfatı olmayan bir kişinin bile yaptığı 
evlenme akitleri, kimi koşullarla geçerli 
sayılabilirken, Türkiye’de köy muhtarının 
köy mıntıkası dışında yaptığı akilleri 
mutlak surette geçersiz saymak doğru 
olmaz. Konu Alman hukukunda özel 
olarak düzenlenmiştir. Alman Medeni 
Kanununun 1319.maddesi, eşlerin memurun 
görevsizliğini bilip bilmemelerine göre 
evlenmeyi geçerli veya geçersiz saymıştı. 
Halen yürürlükte olan 1946 tarihli Alman 
Evlilik Kanunu' nun 11. maddesi ise, 
konuyu objektif bir esasa bağlayarak şu 
kuralı koymuştur: 
ancak şahsî hal 
akdedilmişse meydana gelir. 2- Kendisi 
şahsî hal memuru olmadığı halde, bir 
şahsî hal memurunun görevini alenen 
ifa eden ve evlenmeyi aile siciline 
tescil eden kimse, birinci fıkradaki 
anlamda şahsî hal memuru sayılır." 
İsviçre hukukunda konuya ilişkin özel 
bir kural bulunmamakla birlikte, tarafların 
i yi niyetli olmaları koşuluyla bu gibi 
durumlarda, evlenmenin geçerli sayılması 
görüşü savunulmaktadır. (...) Türk öğreti
sinde de, bu görüşün doğru ve âdil 
olduğu vurgulanmaktadır (... ).-Görevli 
olmayan bir kimsenin alenen yaptığı 
evlenme akdi, tarafların iyiniyetinin 
korunması gerektiği düşüncesiyle geçerli 
sayılabildiğine göre, köy muhtarının 
kendi idari görev alanı dışında yaptığı 
evlenme akdinin de evleviyetle geçerli 
sayılması icap eder."

(iii) İyini yetin korunması. "Medeni 
Kanunu'nun öteki ülkeler kanunlarından 
ayırıcı en belirgin özelliklerinden birisi 
de, iyi niyetin korunması konusunda 
duyarlı olmasıdır. Kanunda özel bir 
hüküm bulunmamakla birlikte, evlenme 
gibi aile kurumunu meydana getiren bir 
sözleşmede eşlerin i yi niyetlerinin gözönün- 
de tutulmaması toplum için büyük 
sakıncalar doğmasına neden olur(...). 
i yi niyeti e kurulmuş, kısa veya uzun 
süreden beri varlıklarını sürdüregelmekte 
olan aileleri, köy muhtarının görev 
alanı dışında evlenme akdini yaptığı 
biçimindeki iddialara karşı korumak, eş 
ve çocukların aç ve açıkta kalmalarını 
önlemek, haksız ve yersiz miras beklenti
lerine engel olmak zorunluluğu vardır. 
Aksine bir tutum, pek çok zahmetle ve 
iyiniyetle kurulmuş ailelerin ortadan 
kalkmasına neden olur ki, bunun, kötüni- 
yetli kişilerin amaçlarına hizmet etmekten 
başka bir anlamı olamaz. Böyle bir 
sonucun ise giderek Türk kamu düzenini 
bozacağı gözden uzak tutulmamalıdır."

ayrıca
doğru ve âdil bir çözüme kavuşturabilmek 

aile kururnunun toplumdaki yeri 
ile Türkiye'nin sosyal ve 

kültürel durumu konularının da dikkate 
alınması gerektiği konusunda ayrıntılı 
bir şekilde bazı düşünceler ileri sürülmüş
tür. Yine idare hukukuna özgü bazı 
gerekçelerle varılan sonucun haklılığını 
gösterme çabasına girilmiştir. Aşağıdaki 
açıklamamızda bu gerekçeler üzerinde 
durulmayacaktır.

için, 
ve önemi

2. Sorunun çözümünde kullanılan 
bazı medeni hukuk kavramları ve açıklanması

a. Evlenmenin hukukî niteliğinin 
açıklanması. Doktrinde evlenmenin bir 
özel hukuk akdi olduğu konusunda özellikle 
durulmaktadır. Gerçekten evlenmede, 
evliliği meydana getiren husus, karı-koca 
olmak isteyen kimselerin tam bir irade 
özgürlüğü içinde, evlendirme memuru 
önünde karşılıklı ve birbirine uygun 
şekilde açıkladıkları irade açıklamalarıdır. 
Yargıtay'ın 14.6.1965 gün ve 3/13 sayılı 
içtihadı birleştirme kararında da evlenme
nin bir akit olduğu açıkça ifade olunmuş
tur. Ancak evlenme, özel şekil ve hüküm
lere tabi bir aile hukuku akdi di r. Taraflar 
bu akdi yapıp yapmamakta serbesttirler. 
Fakat yaptıktan sonra doğan aile birliği
nin hükümlerine uymak zorundadırlar. 
Bu birliği diledikleri anda sona erdirmek 
yetkisine sahip değildirler (10). Bu 
açıdan kararda bu konuya ilişkin olarak 
ileri sürülen görüşlerin doğruluğundan 
kuşku duyulmaması gerekir.

b. Görevii ve yetkili evlendirme 
memurunun belirlenmesi. Medeni Kanun, 
Evlenme kağıtları ve bunların nüfus 
kütüklerine tescilleri hakkında Kanun 
ve Nüfus Kanununun 3080 sayılı Kanunla 
değişik 15. maddesi gereğince hazırlanan 
Evlendirme Yönetmeliğinin 7.nıaddesinde 
evlendirme memurları şu şekilde belirlen
miştir: "Evlendirme iş ve işlemlerinin 
herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksi
zin, mevzuata uygun bir şekilde ve 
süratle yürütülmesi rrıaksadıyle, evlendir
me memurluğu görevi ve yetkisi, personel 
durumu, iş hacmi, bağlı köy sayısı ve 
coğrafi şartlara göre nüfus idarelerine, 
belediye başkanlıklarına, kırsal alanlarda 
köy muhtarlarına ve eğitim öğretim 
hizmetleri sınıfından öğretmen veya 
okul yöneticilerine verilebilir". Yine aynı 
Yönetmeliğin 9. maddesine göre "Bu 
Yönetmelik hükümlerine göre kendilerine 
evlendirme memurluğu yetkisi verilen

"1- Bir evlenme, 
memurunun önünde
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görevlilerin bu yetkileri, ' büyük şehir 
belediye başkanları ile büyük şehir 
içindeki belediye evlendirme memurlukla
rı için büyük şehir belediye hudutları, 
diğer belediye başkanları veya görevlen
direcekleri memurlar için o il, ilçe 
veya kasaba belediye hudutları, köylerde 
ve kasabalarda görevlendirilen öğretmen
ler veya muhtarlar için o köy veya 
kasaba hudutları ile sınırlıdır. - 
memurlarına birden fazla köy veya 
kasabada ya da bütün ilçede evlendirme 
memurluğu görev ve yetkisi verilebilir."

yönetmeliğinin 
maddesine göre tarafların isteği üzerine 
ikametgâhlarda, özel bina veya salonlar
da evlenme yapılabilir. Aynı şekilde 
m.27 f.l'e göre "evlenme, evlendirmeye 
yetkili bir görevli önünde iki şahitle 
birlikte ve bizzat tarafların huzuru ile

özür sayılamaz; ancak, hukukta uzman 
ve tecrübeli kimseler için dahi anlamı 
ve varlığı şüpheli yahut açık olmayan 
hukuk kuralları konusundaki bilgisizlik 
veya yanlış bilgi iyiniyetin bir unsuru 
olarak kabul edilebilir (12). Bu sebeple 
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında 
"bütün kurallarına uygun hareket edildiği 
inancı içinde köy muhtarı huzurunda 
yapılan evlenme akitlerinin, muhtarın 
görev alanı dışında yapılmış olsa bile 
geçerli sayılacağı" sonucuna varılmıştır.

hukukî 
çözüm

Nüfus

II. Kararda ele alman 
sorunun doktrinde savunulan 
şekilleri ve genel değerlendirme.

Evlendirme 26.

Doktrinde Yargıtay uygulamasında 
belirlediğimiz (1,2,a)

bakımından bazı
savunulduğunu 
görüşü eleştirmek 
düşüncelerin ileri sürüldüğünü görmekteyiz. 
Örneğin Feyzioğlu'na göre "Herşeyden 
önce olayın cereyan tarzına bakılmalıdır. 
Eğer adaylar Mk.md.i05/II uyarınca, 
yetkili evlendirme memurundan (ilan 
vesikası) nı almışlarsa (12 a) ve bundan 
sonra bir başka evlendirme memuru, 
kendi İdarî görev sınırının dışına çıkarak 
bu evlenme akdini yapmışsa; sırf ortada 
bir (yetki gaspı) vardır diyerek, yapılan 
bu akdin (yok) sayılması gerektiğini 
söylemek yanlış olur. Çünkü ilân vesikası 
(13), altı ay içinde, Türkiye'nin her 
tarafında ve bir başka evlendirme memu- 

evlenebilmek yetkisini 
öte yandan yine 

evlendirme memuru, akdi, nikâh dairesinin 
dışında, bir başka yerde de yapabilir. 
Bu koşullar altında yapılmış bir evlenme

un şöyle dursun, 
dahi ileri sürülemez. - Fakat

aleni olarak yapılır."
c. İyiniyet ve yasa kurallarına 

uygun hareket edildiği inancı kavramla n- 
nın açıklanması. MK. m. 3 anlamında 
iyiniyetin korunması şartlarından biri 
ve başlıcası, "iyiniyetin korunmasının 
kanunen öngörülmüş olması" şartıdır; 
yani iyiniyet, "... kanunen ... şart 
kılınan hallerde" korunmalıdır. Doktrin
de kabul edilen bir görüşe göre iyiniyetin 
korunması, bu amaçla öngörülmüş özel

hükümlerinin)kuralların (özel kanun 
belirttiği belirli ihtimallerde sözkonusu 
olabilir (10 a). Böylece bu görüş açısın
dan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararııı-

soruna ilişkin 
ya da

önünderunun
ilgililere verir.

da çözüme bağlanan
Medeni Kanunumuzdaol o. r9.k

başka bir kanunda iyiniyetin korunacağına 
hüküm bulunmadığına akdinin ise (yokluk)

(butlan)
böyle değil de usulünce ilân vesikasını 
(14) dahi almadan adaylar, evlenme 
aki derini, idari görev sınırının dışına 
çıkmış bir evlendirme memuruna yaptır
mışlarsa durum değişebilir.Ve Yargıtay'ın 
içtihadı bu ihtimalde belki haklılık 
kazanabilir. Şu var ki, eğer kendi görev 
sınırlarını aşan bu evlendirme memuru 
sözkonusu evlenme 
defterine kayıt ve 
-onların iyiniyetli olmaları asıl olduğuna 
göre- akdin (yokluk) ile malûl olduğu 
yine söyle ne memelidir. En azından bu 
akdin taraflarından birisi öldükten sonra, 
onun mirasçılarının hayatta kalan eşin 
mirastan pay alamamasını temin için 
böyle bir (yokluk) iddiasında bulunmaları 
(hakkın kötüye kullanılması) sayılmalı 
ve dikkate alınmamalıdır. Kaldı ki "yetki

dair özel bir 
göre kararda iyiniyetin korunmasından 
sözedilmesi eleştirilebilecektir. Gerçekten 
kararda da ele alınan soruna 

iyiniyetin korunacağına
hüküm bulunmadığı

ilişkin
dairolarak

kanunda özel bir 
hususu açıkça belirlenmiştir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Kararında da kabul edilen bir başka 
görüşe göre iyiniyetin kanunda ongoru en 
hallerden başka hallerde de korunabile
ceği kabul edilmektedir (İl). Boylece 
kararda çözüme bağlanan olay bakımından 
iyiniyetin korunmasına hukuki gerekçe 
olarak dayanılması, isabetli olmaktadır. 
Burada köy muhtarının koy dışında icra 
ettiği evlenme akdinde evlenen kişilerin 
yasa kurallarına uygun hareket e j> 
inancına sahip olmaları hususu, *yınI^ 
varlık sebebini oluşturacaktır. Gerçekten 
doktrinde kabul edildiğine *?îe' 
olarak, hukuk kurallarının bilinmemesi

akdinin evlenme 
tescil etmiş ise
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-İzmir nüfusuna - ayı tir kişilerin evlenme 
Halbuki 20.2.1985 güıı

gaspı" evlendirme memurları arasındaki, 
ya da onlara bu görevi veren makam 
(belediye başkanı) arasındaki bir sorundur 
Bir evlendirme memuru, diğer evlendirme 
memurunun yetkisini gaspetmiştir diyerek, 
usulünce yapılan ve yıllar boyunca
sürdürülegeleıı evlenme akdini (yok 
saymak) (hakkaniyet kurallarına ve
evlilik müessesesinin yapısına) ters
düşer. -Nihayet, değil idari görev alanı 
dışına çıkmak suretiyle bir (evlendirme 
memurunun) yapmış olduğu akdi, hiçbir 
sıfatı olmayan bir kişinin evlendirme 
dairesinde evlendirme memuru görünümü 
içinde yaptığı ve evlendirme defterine 
usulünce tescil ettiği evlenmeyi dahi- 
bizde evlenenlerin iyiniyetli olmaları 
halinde, Almanya'da niyetlerine bile
bakılmaksızın- geçerli saydıktan sonra, 
ona nazaran daha hafif kalan bir durumu 
(İdarî görev alanı dışında evlendirme 
memurunun akdi yapmış olması durumunu) 
yokluk nedeni saymak çelişkili bir 
sonuca düşmek olur" (15). Benzer bir 
görüşün Tekinay tarafından da savunulduğu 
görülmektedir (16).

Yukarıda metni verilen Yargıtay
İçtihadı Birleştirme Kararında bu görüş 
ve eleştirilerden geniş ölçüde yararlanıl
dığı görülmektedir. Bu bakımdan kararı 
olumlu bulmaktayız. Gerek doktrinin
gerek Yargıtay ve mahkemeler uygulama
sının birbirini yakından izleyerek gerekti
ğinde görüş değiştirebilmesi, 
takdir edilebilir. Bu sebeple bir Yargıtay 
kararına muhalefet şerhi 
Yargıtay üyelerinin "çoğunluğun bozmaya 
kuvvet kazandırmak için dahi olsa, bir 
kitabın dipnotunda sıralanan kararların 
tarih ve numaralarını yazıp, Dairenin 
ve Genel Kurulun, müstakar içtihadının 
(isabetsizlik) deyimi ile küçümsenmesi 
üzücüdür" diye yazabilmelerini anlayama
maktayız (17).

III. Sonuç

akdini yapmıştır, 
ve 2-423/109 sayılı Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu Kararı ile 20.2.İ985 gün
ve 2-845/111 sayılı Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu kararında çözüme bağlanan 
olaylarda köv muhtarının kendi köy 
nüfusuna kayıtlı kişilerin evlendirme 

ilçe merkezine giderek 
sözkonusu idi ve bu kararlarda 

geçerli kabul
bu şekilde

muamelesini
yapması 
evlenme 
edilmişti.
meydana geliş farklılıklarının, Yargıtay 
İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulun
ca varılacak sonucu değiştirmeyeceği
kabul edilmiş olabilir: ancak bu hususun

açıkça belirlenmesi 
kararda muhtarın 

evlendirme 
"bütün kurallarına

edildiği inancı içinde

muameleleri 
Belki olayların

karar metninde
gerekirdi. Hatta 
görev alanı dışında yaptığı 
muamelelerinin
uygun hareket 
köy muhtarı huzurunda" yapıldığı takdirde 
geçerli olacağı şeklinde yapılan tesbit, 
örneğin Van evlendirme memurunun hiç 
bir sebep ve hukukî yarar olmadığı 
halde İstanbul'da ikamet eden ve İstanbul

evlendirmek 
İstanbul' da

kişileri 
gelerek

evlendirme muamelelerinin yok

nüfusuna kayıtlı 
için İstanbul'a
yaptığı ...............
sayılması gerektiği düşüncesinin savunul 

yol açacak niteliktedir. Fakat 
Hukuk Dairesinin kendi 

ve bu kararlarla 
olan

masına
Yargıtay 2 nci 
kararları arasında 
MGK. kararları arasında mevcut 
bu konuya ilişkin içtihat ayrılığı, varlığını 
sürdürdüğüne göre; bir içtihadı birleştir
meye gidilmesi zorunlu idi.

2. Ele alınan Yargıtay İçtihadı 
Birleştirme Kararındaki 
medeni hukuka ilişkin
haldi bulmaktayız. Böylece 
kurallarına uygun hareket edildiği inancı 
içinde" evlendirme memuru huzurunda 
yapılan evlenme akitleri,
memurunun görev alanı dışında yapıldığı 
durumlarda da geçerli olarak kabul 
edilebilecektir; yani evlendirme memuru
nun görev alanı dışında yaptığı evlendir-

Kanun
hükümleri anlamında evlendirme memurlu
ğu sıfatı vardır ve bu sebeple yapılan 
evlendirme muamelesinin yok sayılması 
imkânı hukuken mevcut değildir. Bu 
şekilde yapılan evlenme âkitlerinde ıdaıe 
hukuku bakımından tespit olunabilece 
bir sakatlık da, evlenme akdinin, hüküm
süzlüğünü sağlayacak nitelikte değildir- 
Çünkü evlenme akdinin hükümsüzlük 
sebepleri Medeni Kanunumuzda sınırlayıcı

clausus) sayılmıştır

ancak

yazan bazı

vesonucu 
gerekçeleri ııi 

"bütün

evlendi rme

Yargıtay İçtihadı Birleşti 
Kararında yer alan aralarında içtihat 
ayrılığı belirlendiği şeklindeki tesbit, 
Yargıtay 2 nci Hukuk Dairesinin kararları 
açısından her hangi bir kuşkuya yer 
bırakmayacak kadar açık olduğu halde; 
anılan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 
kararları bakımından bazı tereddütlerle 
kabul edilebilir. Gerçekten 29.9.1976 
gün ve 2-1065/2578 sayılı Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu Kararında, köy 
muhtarının köy dışında yaptığı evlendirme 
muamelesinin (yok)
Trazlı Köyü muhtarı, İzmir'e

1. rme

Medenimuamelelerindeme

sayıldığı olayda, 
giderek (tahdidi, numerus
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ve bunlar arasında evlendirme memurları- 
görev alanı dışında yaptığı evlenme 

akitlerinin 
hüküm

muhtar ve kentlerde belediye başkanı 
veya görevlendireceği evlendirme memuru) 
önünde bu amaca uygun irade beyanında 
bulunmalarının

nın
geçersizliğini öngören 

mevcut değildir. Zaten 15.7.1965 
gwı ve 3/3 sayılı Yargıtay İçtihadı 
Birleştirme Kararında "evlenme aktinin 
geçerli olarak meydana gelmesi için 
evlenecek kişilerin (köylerde sadece

bir
yeterli

sonucuna varılmıştır. Bu açıdan burada 
ele alınan Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Kararı, bu kararı tamamlayıcı nitelikte 
olmaktadır.

olduğu" (18)

Dipnot 1 arı :

(1) R.G. nu. 18983 (9.1.1986 günlü).
(1 a) Bu karar üzerine Avukat Kemal 
S'ARİİBRAHİMOĞLU, Yargıtay 1. Başkan
lığına, "Yargıtay Büyük Genel Kurulu 
tarafından tevhidi içtihat yoluyla çelişki
nin giderilmesini talep” ettiğini yazmak
tadır. (bkz. Köy muhtarının köy dışında 
evlendirme akdi yapması - Nikah akdinin 
iptali
İKİD. 1985, s.354).

(2) Bu konuda bkz. SARIİBRAHİMOĞLU,
a.g. yazı, s. 3542.

(3) Yarg.2.HD.nin 9.6.1975 gün ve
E. 1975/4528 K. 1975/5246 sayılı kararı, 
YKD. 1975, sayı: 12, s.23-24.
(4) Yarg.HGK 
E. 1975/2-1065 K. 1976/2578 sayılı kararı, 
YKD. 1977, s.762-765.
(5) Yarg.2.HD.nin 13.4.1978 gün ve
E. 1978/2855 K. 1978/2974 sayılı kararı, 
YKD. 1979, s.778.
(6) Yarg. 2.HD. nin 30.5.1983 gün ve
E.4486 K.4873 sayılı kararı, İKİD. 1984, 
s.2394-2397.

(11) EDİŞ, a.g.e., s.267 dn.51' de anılan 
yazarlar.
(12) EDİŞ, a.g.e., s.261-262.
(12 a) Mevzuatımızda yer alan yeni 
hükümler çerçevesinde evlenme akdinin 
yapılabilmesi için evlenme kararının 
ilanına lüzum yoktur.
(13) Yani evlenme izin belgesi.
(14) Yani evlenme izin belgesini.
(15) FEYZİOĞLU, a.g.e., s.109-110.
(16) TEKİNAY, S.Sulhi, Türk Aile 
Hukuku, 5.bası, İstanbul 1985, § 14, dn.2a. 
Evvelki hukukumuzdaki durum için bkz. 
AYDIN, M. Akif, Islâm-Osmanlı Aile 
Hukuku, İstanbul 
vd., s. 249, s. 274.
(17) Bkz. yukarıda dn.6'da anılan Yargıtay 
kararının muhalefet şerhi, İKİD. 1984, 
s. 2397.
(18) Bkz. RG. nu. 12049.

Bir Tevhidi İçtihat talebi

29.9.1976 gün ve 1985, s.17-18, s.89.nun

(7) Yarg.HGK.nun 20.2.1985 gün ve 
E. 1984/2-845 K. 1985/111 sayılı kararı, 
Yasa I-luk.D. 1985, s. 1748-1752; ayrıca 
bkz. İKİ D. 1985, s.3542 vd.
(8) Örnek olarak bkz. Yarg.HGK. nun 
20.2.1985 gün ve E.2-423 K.109 sayılı

bkz. SARIİBRAHİMOĞLU, a.g.kararı.
yazı, s.3541'deki açıklamalar.
(9) Bkz. yukarıda Yarg. İçt.Bir.K. nın 
başlangıcında yer alan Yarg.2.HD.nin 
bazı kararları.

FEYZİOĞLU, 
hukuku, 2. bası,

(10) Bu konuda bkz.
F.Necmeddin,
İstanbul 1979, s. 102 ve dn. 18'de anılan
yazarlar.
(10 a) EDİŞ, Seyfullah, Medeni hukuka

hükümleri, 2.bası,

Aile

giriş ve başlangıç 
Ankara 1983, s.267 ve dn.52'de anılan 
yazarlar.
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SOSYAL VERİLERİN BİR YARGITAY KARARI NIN GEREKÇESİNE
ESAS ALINMASI ÜZERİNE

Yrd.Doç.Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim Üyesi

6- " 1933 yılından beri çıkarılan 8
geçici kanunla 12 milyona yakın 
çocuğun nesebi düzeltilmiş ve 3 
milyon fiili birleşme evlilik olarak 
tescil edilmiştir. Bu nedenle 1587 
sayılı Nüfus Kanununun 15. maddesi 
ile evlendirme memurluğu yetki ve 
görevinin nüfus memurlarına geçmesi 
öngörülmüştür."

7- "Medeni Kanun'un, özellikle evlenme
ye ilişkin kurallarının uygulanması 
konusunda Adalet Bakanlığı' nca 
1942 yılında yaptırılan araştırmalar
da, köy muhtarlarının bir kısmının 
okuyup yazmayı bilmediklerini, 
Medeni Kanun'un evlenme ile ilgili 
hükümlerini ve Köy Kanunu' nu 
anlayıp kavrayacak yetenekte olma
dıklarını, bir kısım muhtarların 
evlenme kağıtlarını kasabada bir 
arzuhalciye para mukabilinde doldurt
tuklarını ortaya çıkarmış bulunmak
tadır."

"Yasa kurallarına uygun hareket 
edildiği inancı içinde köy muhtarı 
huzurunda yapılan evlenme akitleri 
muhtarın kendi idari görev alanı dışında 
yapılmış olsa bile geçeri i di r" biçiminde 
özetlenen Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Büyük Genel 
hukuk dogmatiği yanında, "Türk Hukuku 
bakımından sorunu doğru ve adil bir 
çözüme kavuşturabilmek için, aile 
kurumunun toplumdaki yeri ve öneminin 
ve Türkiye'nin sosyal ve kültürel dururnu- 

kısaca burada ele alınmasında 
zorunluk vardır" (2) düşüncesiyle toplu
mu m uzun 
kaynaklanan
zikredilmiş bulunmaktadır. Bunlar sırayla 
söyledir (3) :

"Evlenme ile meydana gelen aile 
kurumunun toplum için vazgeçil 
bir nitelikte olduğu tartışmasızdır."

Kurulu Kararı’nda H)

nun

sosyo-kültürel yapısından 
birtakım gerekçeler de

1-
mez

1- "Bugün hemen her ülkede evlenmelerin 
teşvik edilmesi, evlilik şartlarının 
kolaylaştırılması eğiliminin kendisini 
duyurması aileye verilen önemden 
kaynaklanmaktadır."

"Özellikle8- Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerinde kırsal yörelerin toprak 
rejimleri ve sosyal ilişkileri, bu 
öngörülen teşkilatın kurulmasına ve 
işlemesine elverişli değildir. Bu 
nedenle Köy Kanunu'nun yurdun 
büyük bir kısmında uzun yıllar ve 
hatta günümüzde kağıt üzerinde 
kaldığı ve uygulamaya geçirilemediği 
söylenebilir."

"Yasa Koyucu kimi 
muhtarların evlenme 
gerçekleşti rebilecek 
olmadıkları için yeni düzenlemeler 
yapmak ve önlemler almak gereksini
mi duyulduğu gerekçesi ile 15/11/ 
1985 tarihli 3080 sayılı Yasayı 
yürürlüğe koymuştur."

3- "Türkiye'de de bu eğilim doğrultu
sunda yeni düzenlemeler yapılmıştır."

4- "Medeni Kanun'a göre köylerde 
köy muhtarlıklarına 
memurluğu 
Fakat köy

evlendirme
verilmiştir.

özellikle
yetkisi 
muhtarları,

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da bu 
görevi gerektiği şekilde yapamamış
lardır. Birçok yerde köy evlendirme 
defterleri ilçe merkezinde istidacı- 
larda bulunur ve bunlar evlenme 
akdini düzeni eni er."

yörelerde
işlemlerini
yetenekte

9-

5- "Son yıllarda yurt dışında bulunan 
binlerce kişinin evlenmelerinin, 
kendileri olmadan yapıldığı ortaya 
çıkmıştır."
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îoplumlann gerçeklerine yabancı kaldıkla
rı iddiası her menfaat grubu tarafından, 
her zaman ve her yerde ileri sürülürken 
(4) -Yargıtay'ın, bu kararında dogmatik 
argümanı asyonlar yanında aynı değer 
ve önemde hukuksosyolojik verilere de 
yer vermiş olmasıdır. Yargı organının 
bu tavrı ister istemez, bir Hukuk Sosyolo- 

di si pl i ni ni t el i ği ndeki " hukuki
( Rechts- 

legal research - 
izleni-

10- "Türkiye’de medeni nikâhın hol a 
gereği şekilde yerleşmemiş olduğu 

Bilimsel eserlerde 
Kanun' un

bilinmektedir, 
bu durumun, Medeni 
öngördüğü şekil şartlarının karışık 
olmasından ve asırlarca devam 
eden alışkanlık ve geleneklerden 
ileri geldiği ifade edilmektedir."

jisi alt
olgular araştırması" 
tatsachenforschung - 
experimental jurisprudence) çağrı 
mini vermektedir.

Sosyolojik hukuk bilimi anlayışı 
göstermiştir ki, hukukun birçok önemli 
sorunları kavramsal-çözümleyici nitelikte
ki "ilmi ve kazai içtihat" ile halledileme- 
mektedir. örneğin; bir hukuk kuralının 
gerçekte ne derecede uygulanabilir, 
pratik, amaca uygun olduğu ancak 
hukuk dogmatiğinin dışında kalan yöntem
lerle bilinebilir (5). Bu bağlamda, 
değiştirerek biçimlendirerek etkileyen 
ve etkilenerek değişen, gelişen bir 
sosyal kurum olarak hukukun toplumsal 
gerçekliğinin araştırılması ve yasakoyucu- 
nun, yargı organlarının ve hatta idarenin 
birtakım pratik amaçlarına yardımcı 

gerektiği, bunun için de bu
tekniklerin

11- "İçtihadı birleştirmeye konu olan 
çözümünde dikkate alınması 

gereken bir diğer husus da, yurdun 
kimi yörelerinde tüm köy halkının 
hala yaylaya çıkma ve 
aylarca kalma alışkanlığını sürdür
mekte olmasıdır. Yaylaların her 
yerde köy sınırları içinde olmadığı 
bilinen bir gerçektir. İşte böyle 

yaylada tüm köy halkının 
muhtarla beraber konakladığı bir 
sırada yapılan evlenme akitlerinin..."

na
sorunun

orada

bir

Yukarıda (11) noktada toplanmış 
bulunan "Türkiye'nin sosyal ve kültürel 
durumuna" ilişkin bu veriler ilgili karara 
gerekçe olarak düşünülmüşlerdir. Yeterli
lik, tutarlılık ve vazgeçilmezlik bakımın
dan karar için zorunlu bir nitelik taşıyıp 
taşımadıklarını denetlemeksizin, doğrudan 
ilk göze çarpan bazı dış, biçimsel özellik
lerine değinmek gerekirse; bu gerekçe 
-verilerin toplumsal gözleme dayandıkla- 

ifade biçimlerinden ve içeriklerinden 
çıkarabil ınemizle birlikte, 
ve bağlam bakımından kopuk, sistemsiz 
ve bu yüzden de sosyal bir takım gerek
çe ve hipotezler geliştirmek anlamında, 
pek güvenilir bir karakterde olmadıklarını 
da görmemiz mümkündür. Esasen, sozuııu 
ettiğimiz bu sakıncalar kararların argü
manlarında bulundukları takdirde oldukça 
yanlış sonuçlara da götürebilirler. u 
nedenle, yapılan toplumsal gözlem er 
olabildiğince kesin ve isabetli, sistematik 
yani bilimsel; bilimin ölçü ve taleplerine 
uygun olmalılar ve vardığımız hükümlere 
de ancak bilimsel yöntemler e kazanılmış 
olanları temel oluşturmalıdırlar.

Yukarıdaki sosyo-kul türel verilerin 
çıkarabileceği mız gibi 

dair veriler

olunması
değişik yöntemlerin ve 
kullanıldığı "hukuk olguları araştırması 

ihtiyaç olduğu haklı olarak düşunulebı- 
Bu araştırma türünün anlam ve 

amaçları bakımından tartışılmasına 
burada yer ve yazının niteliği nedeniyle 
imkan yoktur. Fakat bu hukuk olguları 
araştırmasının ne olduğunu ve amacını, 
bu araştırmayı yapmış ve gebstınmş 
baz. hukuk bilginlerinin düşüncelerine

bwÎS3£^fW «■* <*"'raraştırmaları (Rechtstatsachşnforschung;, 
kendilerinden hukuk kurallarının kaynak-

dığer başka 
sistematik 

bu normların

narını
lir.zamanyer,

landığı sosyal, siyası ve
toplumsal koşulların 

bir biçimde incelenmesi ve .
sosyal, siyasi ve başka diğer etkilerinin 
araştırılıp, denetlenmesi demek olmakta- 
dır (6).

somut

dökümünden de
sosyal gerçekliğe

zorlanmış görünmektedir. Çun- 
altında yeterli ve

Llevvellyn'e göre "legal research" 
ise; kuralların, hukuk normlarının gerçek
ten ne anlama geldiklerini, neyi ifade 
etmekte olduklarını ortaya çıkarmak; 
onlardan yararlanmak ve kullanımlarını 
planlamak; bu kuralları eleştirerek, 
hukuk reformu için yol ve imkan hazır Ut
mak amacıyla hukukun yaşamdaki etkile

denetlemek demektir

yargı, 
toplarken
kü elinin ...
ettiği konularla doğrudan ilgili araştırma
sonuçları bulunmamaktadır.

En önemlisi ve burada vurgulamakta 
geciktiğim, sevindirici ve Hukuk Sosyoloji
si açısından ise olgu olarak nıteleyebı e- 
ceğimiz şey, -salt ülkemize ozgu olmamak 

yargıçların içinde yaşadıkları

temas

rini araştırmak ve
(7).
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D ipnotlan__ :Nussbaum' un "Rechtstatsachenforsch- 
ung" undan ve Amerikan "Legal Realisrn 
inin ampirik çalışması olan "legal research" 
ten farklı olarak 
jurisprudence" ın (8) ağırlık merkezi, 
hukuk uygulamasına yardımda değil,
hukuk politikasında yani hukukun yasama 
yoluyla biçimlendirilmesine katkıda 
bulunmak düşüncesinde yatmaktadır. 
Buna göre mevcut hukuk normları,
bilimsel çalışmalar ve araştırmalar
temelinde yeni yasalar hazırlanarak ve 
yürürlüğe konularak, toplumun ihtiyaçları
na uyarlanacaklar dır. Bu da hukuki - 
sosyal yasallıkların dikkate alınmasıyla 
mümkündür (9).

Burada çok genel bir biçimde ele 
alınmış bulunan bu hukuk anlayışı ve 
hukuki olguların araştırılması düşüncesi 
bakımından Kantorowicz kendi ülkesinin 
hukukçularına Amerika'lı meslekdaşlannı 
göstererek, 'biz çalgımızı akort etmekle 
uğraşırken onlar birşeyler çalmaya 
başlamışlardı bile1 dediğinde yıl 1930'ların 
ortaları idi (10L Yargıtay'ın sözkonusu■ 
örnek kararında, yargı organının yukarıda
ki anlamda sosyal verilere daima ihtiyaç 
duyduğu sonucuna varılabilir ve hukuk 
bilimcilerinin yapacakları bu tür hukuk- 
sosyolojik çalışmalarda, gerektiğinde 
kendisinden beklenebilecek işbirliği ve 
katkıyı göstereceği varsayılabilir. Ayrıca 
Adalet Bakanlığı, yüksek yargı merciileri 
ve üniversitelerin işbirliği ile hukuki 
olguları araştırmaya yönelik bir sosyal 
bilim merkezinin kurulabileceğini düşünmek 
de ülkemiz için bir hayal ürünü olmasa 
gerektir.

(1) RG:9.I.İ986, s..11 vd.

(2) A.g.y. s. 13
(3) A.g.y. s. 13-15

(41 Bu anlamda Almanya'ya ilişkin bir 
inceleme için bkz.: Mayer, Diemut: 
Blind auf dem Linken Auge, Die Zeit,
Nr.8, 14.2.1986, s.70

(5) Reich, Norbert: Sociological Jurisprudence 
und Legal Realisrn im Rechtsdenken 
Amerikas, Heidelberg 1967, s.107

(6) Nussbaum,Arthur: Die Rechtstatsachen- 
forschung, Berlin 1968, s.67

(7) Llewellyn, Kari N.: The Conditions 
for, and t he Aims and Methods of, 
Legal Research, Handbook of the Ass.of. 
Am L.School 1929, s.35 vd. (Reich'ın 
yukarıda anılan eserinden alınmıştır.)

(8İ)Beutel, FrederickK.: DieExperimentelle 
Rechtswissenschaft, Berlin 1971, s.6

(9) A.g.e. s.6

"experimental

(10) Ent\vicklung 
und gegemvUrtiger Stand der Rechtstat- 
sachenforschung in den USA, Münih- 
Pullbach-Berliıı 1970, s.9.

Rehbinder,Manf red:
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KITA SAHANLIĞI HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER 
(LİBYA/MALTA DAVASI)

Yrd.Doç.Dr. Aslan GÜNDÜZ

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Devletler Umumî Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Giriş :
Libya/Malta Kıta Sahanlığı Davası 
kanaatimize göre, Milletlerarası 

Adalet Divam'nın (bundan böyle kısaca 
Divan diye geçecek) kıta sahanlığının 
sınırlandırılması alanında bugüne kadar 
verdiği kararların içinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Çünkü sadece bir uyuşmaz
lığı çözmekle yetinmemiş, fakat onun 
ötesinde, başka davalara ve uyuşmazlıkla
ra da uygulanma kabiliyeti olan genel 
prensip ve kurallara şekil vermiş ve 
onları iyice açıklığa kavuşturmuştur. 
Daha da önemlisi, kıta sahanlığının 
temeline taallûk eden ve yerleşmiş 
olan ilkelerde önemli değişiklikler 
yapmıştır. Bu sebeple, Türkiye gibi kıta 
sahanlığı problemleri olan Devletlerin 
yakinen takip etmesi ve incelemesi 
gereken bir dava mahiyetindedir.

Bu davayı, her iki ülke anlaşmak 
suretiyle, 18 Temmuz 1982 tarihli bir 
bildirimi Divanın kalemine tevdi ederek

ayrıntıları ile tartışılmıştır. 1982 tarihli 
Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku 
Sözleşmesi'nin önemi ve ilgisi de tartışıl
mış ve yeni bir kurum olan Münhasır 
Ekonomik Bölge (MEB)'nin kıta sahanlığı 
ile ilgisi incelenmiştir.

Karar 14 hakimin oyu ile alınmış ; 
3 hakim ise karara muhalif kalmıştır 
(4). Hakim El-Khani, karara bir bildiri
sini iliştirmiş (5), Sette-Camara ayrı bir 
görüş serd etmiş (6), Ruda Bedjaoui, jim 
enezde Areghage müşterek görüşlerini 
karara eklemişlerdir (7). Mbaye (8) ve 
ad hoc hakim Valticos (9) ayrı görüş belirt
mişlerdir Karar, İngilizce ve Fransızca olup 
İngilizce metni geçerlidir.

Biz, bu yazımızda Divanın çözümle
diği olay etrafında kıta sahanlığı hukuku
nu nasıl anladığını ve açıklığa kavuştur
duğu genel ilkeleri, tespite çalışacağız.

I. Olaylar Tarafların Talepleri ve 
Sınırlandırılacak Alan

Libya ve Malta daha önce imzala
mış oldukları özel Anlaşma ile ülkelerine 
bitişik kıta sahanlığı alanlarının sınırlan
dırılması işini Divana vermişlerdi. Bu 
Anlaşma gereğince 
tarihli bir bildirimle Divan kalemine 
başvurarak. Divanın uyuşmazlığı çözmesini 
istediler. Bu Anlaşmanın incelediğimiz 
konu bakımından önemli maddeleri 
şunlardır :
"Madde I :

"Malta Cumhuriyeti* ne bitişik 
kıta sahanlığı alanı ile Libya Arab 
Cumhuriyeti * ne bitişik kıta sahanlığı 
alanının sınırlandırılmasına milletlerarası 
hukukun hangi ilke ve kuralları uygulanır 
ve uygulamada bu ilke ve kuralların 
Madde IIP de öngörülen bir anlaşma ile 
zorluk çıkarmadan anılan bölgeleri 
sınırlayabilmesi için bu ilke ve kurallar 
bu davada iki Tarafça 
uygulanacaktır."
"Madde III :

(D,

açmışlardır. Taraflar ülkelerine merbut 
bulunan kıta sahanlığının sınırlarını 
tespit etme işini Divana götürmeyi ve 
diğer bazı şartları daha önce, 23 Mayıs 
1976'da, ' Valetta'da yaptıkları Özel
Anlaşma ile kararlaştırmışlardı (2).

Bu Anlaşma gereğince açılan 
davada, tarafları kendi resmî ajanları 
yanında çeşitli milletlere mensup devlet
ler hukuku uzmanları temsil etmiş ve 
savunmuşlardır (3). Her iki ülkenin de 
Divanda kendi vatandaşları olan hakim 
olmadığından Libya, Jim enez de Areghaga'- 
yı ; Malta, önce Jorge Castanade'yi, O 
sağlık sebebile çekilince, Nicolas Valticos'-

olarak

19 Temmuz 1982

u ad hoc hakim tayın
Böylece, Divan 15 aslî hakimettiler.

yanında, 2 de ad hoc hakimin katılması 
ile 17 hakimden oluşarak görev yapmaya 
başladı. Bu davada, Eski Divan kararların
dan ve uygulamalarından önemli ölçüde 
istifade edilmek suretiyle kıta sahanlığı 
konusuna uygulanacak hukuk,

nasıl

bütün

5



da anlaşma suretiyle sınırlandırılabilir.
ileri sürdüğü görüşlernihaî"Milletlerarası Adalet Divanı'nın 

kararını takiben Malta 
Hükümeti ve Libya Arab Cumhuriyeti 
Hükümeti, kendi kıta sahanlığı alanlarının 
tespiti için ve o amaçla Divan kararına 

bir anlaşma yapmak için müzakere-

Malta'nın 
ise şöyle özetlenebilir :

l. Malta ve Libya'ya bitişik kıta 
sahanlığı alanlarının 
uygulanacak milletlerarası hukukun ilke 
ve kuralları, sınırlandırmanın hakça bir 

elde etmek için, milletlerarası

Cumhuriyeti

sınırlandırılmasına

uygun
ler yapacaklardır." (10).

Davanın açılmasından sonra, Libya 
yazılı safhada şunları ileri sürdü (11).

1. Sınırlandırma hakça bir sonuca 
varmak için hakça ilkelere göre ve 
bütün ilgili faktörleri dikkate alarak 
gerçekleştirilecektir (12).

2. İki Tarafın kara ülkesinin deniz
kendilerine

sonuç
hukuka göre gerçekleştirilmesini gerektirir. 

2. Uygulamada, yukarıdaki ilke ve 
her hoktası Malta'nın esaskurallar,

hatları ve Libya kıyısının cezir zamanın
daki en düşük çizgisinin üzerindeki en 
yakın noktalara eşit uzaklıkta olan bir 

hat vasıtası ile uygulanacaktırortaaltındaki doğal uzantısı 
bağlı kıta sahanlığı alanları üzerindeki 
hak sahipliğinin temeli olacaktır.

3. Sınırlandırma, herbir 
mümkün olduğu ölçüde, kendi ülkesinin 
deniz altındaki doğal uzantısını teşkil 
eden, diğerinin uzantısına tecavüz etmeyen 
kıta sahanlığının tüm alanlarını bırakacak 
şekilde gerçekleştirilecektir (13).

4. Bu davada kıta sahanlığını 
sınırlandırma kriteri doğal uzantı ilkesin
den çıkarılabilir. Çünkü deniz dibi ve 
toprak altında Tarafların kara ülkesinden 
uzanıp kıta sahanlığı alanlarını iki ayrı 
doğal uzantıya ayıran esaslı bir kesinti 
(Rift Zone) vardır.

5. Hakça ilkeler, sınırlı (dar) bir 
kıyıya sahip olan bir Devletin geniş bir 
kıyıya sahipmiş gibi muamele edilmesini 
gerektirmez.

6. Bu davanın özel coğrafî durumun
da, hakça ilkelerin uygulanması sınırlan
dırmanın yapılacağı alana bakan kıyıların 
uzunlukları arasındaki farkın dikkate 
alınmasını gerektirir.

7. Bu davadaki sınırlandırma, 
hakça ilkelere göre gerçekleştirilecek

Devletlere bağlı 
kıta sahanlığı alanlarının kapsamı ile 
bunların kıyılarının ilgili 
uzunlukları arasında meydana getirmesi 
gereken makûl bir orantılılık derecesi 
unsurunu yansıtmalıdır. Bunu yaparken, 
aynı bölgede Devletler arasındaki diğer 
herhangi bir 
alınacaktır (14).

8. Eşit uzaklık ilkesinin uygulanma
sı mecburi değildir ve bu davanın kendine 
has şartlarında uygulanması hakça olan 
sonuçlara götürmez.

9. Milletlerarası hukukun ilke ve 
kuralları uygulamada hakça bir 
varmak üzere, Taraflarca, fizikî faktörle
ri ve bu davanın diğer bütün ilgili 
şartlarını dikkate alarak ve tarifi yapılan 
Rift Zone içinde ve onun genel istikame
tini takip eden bir sınırlandırma hususun-

(15).
taraflarından olan 

meskun
Bu davanın

Malta, bir ada Devletidir. 4 a
adadan oluşmaktadır : Malta (246 km), 
Gozo (66 km), ^ Comino (2,7 krn), 
Cominotto (1/10 km) ve meskun olmayan 
Filfa adacığı. Malta merkezî Akdeniz'de 
bulunmakta ve Batıda Tunus'un doğu 

Kuzeyde İtalya kıyısının bir

Tarafa

kıyısı,
parçası ile (Sicilya adasının güney ve 
güney doğu kıyıları ve ana kıtanın 
kuzeydeki Otranto Boğazına kadar olan 
İyonya kıyısı), Doğuda Korfu adasından 
Peloponezin güney ucuna ve Girit adasına 
kadar Yunanistan'ın batı kıyısı ile, 
güneyde Libya kıyısı ile çevrelenmiştir.

Buna karşılık, Libya, bir ana kıta 
Devletidir. Kuzey Afrika kıyısı üzerinde 
9 derece 30 dakika D ve 25 derece D
meridyenleri arasında geniş bir alanı 
kapsayan ve 1.775 km lik bir alanı olan 
bir ülkedir. Libya kıyısı Batıda Ras 
Adjir'den doğudaki Port Bardia'ya kadar 
1700 km dir (16).

II- Sınırlandırılacak Alan ve İtalya'nın
Talepleribir sınırlandırmanın

İtalya, 1984 yılında, Adalet Divanı 
Statüsünün 62'ci maddesine dayanarak 
davaya müdahele etmek istedi. Malta 
ve Libya doğrultusundaki kıta sahanlığı 
alanı ile ilgili taleplerinin sınırlarını an 
hatları ile belirtti. Divan, 12 Mart 
1984'de verdiği bir kararda, İtalya'nın 
müdahele talebini reddetti. Ancak, 
üçüncü Devletlerin ve bu arada İtalya'nın 
hukukî menfaatlerini bir kenara atmaya
cağını dikkate alacağını da belirtti

Divana göre, özel Anlaşma kendisi
ne Libya ve Malta'ya bitişik kıta sahan
lığı alanlarının sınırlandırılmasına uygu
lanacak milletlerarası hukukun ilke ve 
kurallarını tespit etme yetkisini vermiştir. 
Kendisinin vereceği karar, Statünün

kısımlarının

sınırlandırma dikkate

(17).
sonuca
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ve opino jurisin'den çıkarılsa* bile, çok 
taraTTi sözleşmelerin teamülden çıkan 
kuralları kaydetme ve tarif etme hususun
da rolleri vardır. Bu kuralları geliştirme 
doğrultusunda önemli bir yer tutabilirler. 
1982 Sözleşmesinin ehemmiyetinin çok 
olduğu inkâr edilemez. Çünkü çok büyük 
sayıda Devlet tarafından imzalanmıştır. 
Bu sebeple, Taraflar, Sözleşmeden 
bahsetmeseler bile, Sözleşme hükümlerinin 
teamül hukuku kuralları olarak ne ölçüde 
tarafları 
etmek

59'cu maddesi gereğince sadece tarafları
bağlar. Bu sebeple, üçüncü Devlet
taleplerinin söz konusu olmadığı sahaları 
sınırlandırmakla yetinmek zorundadır 
(18). Karar, İtalya'nın taleplerini etkile- 
miyecek şekilde bir coğrafî alanla
sınırlandırılmalıdır. Ancak, bu demek 
değildir ki Divanın vaaz ettiği ilke ve 
kurallar sınırlandırma bölgesi dışında
kullanılamaz veya dava taraflarının o 
dış bölgeye yaptığı talepler haksızdır ; 
sadece Divana, üçüncü Devletlerle olan 
sınırlandırmaya 
tespit etme 
ifade eder.

Divan, bu suretle sınır tespitinin 
yapılacağı sahayı İtalya'nın 
dikkate alarak sınırlandırmıştır, 
üçüncü Devletlerin hiçbir talepte bulun
madığı 13 derece 50 dakika D ve 15
derece 10 dakika D meridyenleri arasın
daki alana uygulanacak ilke ve kuralları 

15 derece 10 dakika D

noktasını tespit 
(22). Bu

bağladığı
Divanın görevidir

çerçeve içinde Taraflar, kıta sahanlığı 
üzerinde hak sahibi olmanın hukukî 
temeli ile sınırlandırmaya ^ uygulanacak 
kurallar arasındaki farkı vurğulamışlardır. 
Birinci sorun 76. maddede, İkincisi 83. 
maddede ele alınmıştır. Madde 76 (10) 
açıkça ordaa belirtilen, hükümlerin 
sınırlandırmaya halel _____
~Kp11 rtmektedir. Hak" sahipliği , fle ilgili 
kurallarla sınırlandırmaya uygulanacak 
kurallar sadece ayrı değil, fakat birbirini 
de tamamlar. Sınırlandırılacak olanın ve 
onun üzerindeki hakkın hukukî temeli o 
sınırlandırmayla ilgili olmaktan başka 
türlü olamaz (23). Ayrıca, 1982 Sözleşme
sinde, sınırlandırma konusunda herhangi 

vazedilmemiştir. Sadece

uygulanacak ilkeleri 
yetkisinin verilmediğini

iddialarını
Yani,

geti remeyecegım

tespit etmiştir, 
meridyeninin 34 derece 30 dakika K

ı da bu 
50 dakika

paralelinin güneyindeki kısım 
alana dahildir. 13 derece 
D meridyenin batısı konusunda ise
problem yoktur. Çünkü İtalyan taleplerinin

Malta kıyısı ilegüney yönündeki sının 
aynı idi. yöntem .

hakça olması istenmiştir. Nitekim, 
Libya/Tunus davasında, Divan bu

bir
sonucun

III. Uyuşmazlığa Uygulanacak Hukuk 1982
konuda şöyle demiştir:

"Yeni metinde
hakça bir çözüm .
yardım edecek spesifik bir kriterin şu 
veya bu şekilde izhar edilmesi hususu 
ihraç edilmiştir. Ağırlık varılacak hakça 
sonuca verilmiştir. Kıta sahanlığının 
sınırlandırılmasına uygulanacak ilkeler 
ve kurallar hakça bir sonucu meydana 
getirmeye müsait olanlardır (24).

Divan, bütün bunları nazarı 
alarak uyuşmazlığı milletlerarası teamül 
hukukunun konuya tatbiki kabil ilke ve 
kurallarına göre çözümlemiştir.

uygulanacakihtilafaTaraflar,
hukuk kaynakları konusunda aşağı yukarı 
mutabık idiler. Malta, 1958 tarihli 

Kıta Sahanlığı Sözleşmesi'ne 
taraf değildir, 

özellikle 6.

ilgili Devletlerin 
bulma çabalarına

Cenevre
taraftır ; Libya ise
Taraflar, bu Sözleşmenin. .
maddesinin (19) sınırlandırmaya ilişkin 
hükümlerinin Sözleşme hükmü sıfatı ı e

hususunda da 
ikf Taraf ta 1982

ihtilafa uygulanamayacağı 
mutabık idiler. Her 
Deniz Hukuku Sözleşmesi'm imzalamıştır, 
fakat bu Sözleşme henüz yürürlüğe 
girmemiştir (20). Dolayısıyla, bu Sözleşme 
ahdî hukuk olarak uygulanamazdı. Uzel 
Anlaşma, uygulanacak maddi hukukla 
ilgili hiçbir kayıt taşımadığından ve 
tarafları bu konuda bağlayan ıkı taraflı 
ve çok taraflı andlaşmalar olmadığından, 
taraflar ihtilafa milletlerarası teamül 
hukukunun uygulanacağını kabul ediyor 
lardı (21). Taraflar, ayrıca, 1982 Sözleş 
meşinin bazı hükümlerinin teamül hukuku 
haline geldiğini kabul etmekle beraber, 
hangi hükümlerin bu statüyü kazandıkları 
hususunda görüş birliği içinde değildi.

teamül hukukunun 
uygulamasından

dikkate

Sahanlığı Üzerinde Hak Sahibi 
Olmanın Hukukî lemelı

IV. Kıta

1- Genel Hukukî Durum ve Evveliyat
-olarak"I sahanlığının pratik 

çağdaş manâsı ile 1945'de ABD Başkanı 
Truman'ın Bildirisi ile ortaya çıktığı 
kabul edilmektedir (25). Truman, bu 
Bildiride, ABD kıyılarına 
fakat karasuları dışında kalan, deniz 
alanlarının 100 kulaç derinliğe kadar 
(200 m) olan kısımlarının deniz dibini

Kıta

bitişik

Divana göre,
Devletlerinmateryali 7



kara kütlesinin denizle birleştiği yerde 
hemen 
itibaren su 
tedrici bir şekilde eğim yaparak derinlik- 

derinliklere ani düşüş 
yerinin ise, genellikle 200 m. derinlikten 
soma- olduğu bilinmektedir. O halde, 

altındaki kısmının karadan

ve toprak altını araştırma ve işletme 
hakkının ABD'ye ait olduğunu, ancak 
üstteki sularda ulaştırma serbestisinın 
etkilenemeyeceğini belirtiyordu.

diğer Devletleri de 
hemen harekete geçirmiş ve karasularının 
dışında kala*.; deniz alanlarının paylaşıl-

başlatmıştır. Bu 
arada BM Milletlerarası Hukuk Komisyonu,
deniz hukukunun tedvini ile ilgili çalışma
lara başlamış ve inter alia kıta sahanlığı 
ile ilgili olarak da bir sözleşme tasarısını 
hazırlmıştır (26). Bu tasarı 1958'de 
kabul edilen Cenevre Kıta Sahanlığı 
Sözleşmesinin esasını teşkil etmiştir 
(27). Anılan Sözleşme bugün 54 Devlet 
tarafından onaylanmış olup (28) yürürlük
te bulunmaktadır.
Bu Sözleşmenin 1. maddesine göre kıta 
sahanlığı şu şekilde tarif edilmiştir :

"Bu madde bakımından 
sahanlığı" terimi (a) kıyıya bitişik 
fakat karasuları sahasının dışında 200 
metre derinliğe kadar olan sualtı alanla
rının deniz yatağım ve toprak altını 
veya o derinliğin ötesinde, üstteki 
suların derinliğinin anılan 
doğal kaynaklarını işletmeye 
tanıdığı yere kadar uzanan yerleri, (b) 
adaların kıyıya bitişik olan benzeri 
sualtı alanlarının deniz yatağı ve toprak 
altını ifade etmek üzere kullanılmıştır."

Bu tarif, genel olarak kıta sahan
lığından ne anlaşılması gerektiğini 
belirten, kıla sahanlığının genel olarak 
dış sınırlarını tayin eden, fakat kıyıları 
karşı-karşıya veya j'anyana olan Devlet
ler arasında kıta sahanlığının nasıl 
sınırlandırılacağı ile ilgili olmayan bir 
maddedir. Tarife göre,

a) Kıyıya bitişik fakat karasularının

varılmaz. Kıyıdan 
altında kalan alanların

derinlere

lere gittiği ve
Bu Bildiri,

karanın 'su 
fiziki olarak ayrıldığı sınır olması bakı
mından 200 m. kriteri seçilmiştir (29). 
"İşletebilirlik" kriterinin ise, teknolojik 
gelişmeyle ilgili olduğu, fizik bakımından 
da kıyıya bitişiklik esasından bir sapma 
olmadığı ileri sürülmüştür (30). Buna 
göre, su altında doğal uzantısı olmayan 
bir Devlete hiçbir fizikî ölçü tanımadan 
teknolojik gelişmeye paralel bir hak 
verdiği sanılmamalıdır.

Esasen,
Kıta Sahanlığı 
duruma kısmı bir açıklık getirmiştir. Bu 
davada, Danimarka ve Hollanda, Kuzey 
Denizi kıta sahanlığının hangi ülkenin 
kıtasına bitişik olduğunu tespit ederken 
kıta sahanlığı alanlarının en çok hangi 
Devlete yakın olduğuna bakmak gerekir, 
diyorlardı (31).

Divan, bu görüşü reddetmiştir. 
Divana göre, kıta sahanlığı kurumu 
fizikî bir gerçeğin kabulünden doğmuştur 
(32). Kıta sahanlığı, kıyı Devletinin 
ülkesini önce coğrafyacıların ve hidrograf
ların ve sonra hukukçuların dikkatini 
çeken bir platform türüne kadar fizikî 
olarak uzatan bir alandır. Kıta sahanlığı
nın jeoljik yönü Milletlerarası Hukuk 
Koınisyonu’nu araştırmaları ile de teyit 
edilmiştir (33). Bir kıta sahanlığı alanının 
bir Devlete, diğerine göre daha yakın 
olması, ona ait olduğu mânâsına gelmez. 
Kıyı Devletine ait kara ülkesinin veya 
Devletin bu ülke üzerinde kullandığı 
egemenliğin, tümüyle Devletin egemenliği 
altında olan kara sularının deniz dibi 
vasıtası ile açık denizin altına uzanması 
veya devam etmesi prensibi, yakınlık 
kavramından daha esaslıdır. Bu prensip, 
başka şekillerde de ifade edilebilir, 
fakat ana düşünce yani, daha önce
sahip olunan bu şeyin devamı düşüncesi,
Aynıdır. Belirleyici olan düşünce budur.
"STİ altı alanları kıyı Devletine yakın 
oldukları veya sadece yakın oldukları 
için ona ait değildir. Ona yakındırlar 
fakat yakınlık, kara ülkesine yakın 
olma halinde bahşedeceği haktan daha 
fazlasını burada da bahşetmez. Milletler
arası hukukun kıyı 
hakları ipso jure olarak bahşeden şey, 
ilgili sualtı alanlarının kıyı Devletinin 
üzerinde

mücadelesiniması

1969 tarihli Kuzey Denizi 
Davasında, M AD bu

"kıta

alanların
imkân

dışında,
b) 200 metre derinliğe kadar olan 

sahaların, deniz dibi ve toprak altı 
veya,

c) Üstteki suların işletme imkânı . 
vermesi halinde, 
de ötesindeki suların 
toprak altı, 
kıta sahanlığıdır. Bu alanın doğal kaynak
larını araştırma ve işletme yetkisi kıyı 
Devletine aittir.

Bu tarifte dikkate alınması gereken 
hususlardan birisi, kıta sahanlığı denilen 
alanın kıyıya bitişik olması keyfiyetidir. 
Böylece de, kıta sahanlığı kıyı Devletinin 
su altındaki devamı olmaktadır. Kıta 
sahanlığı alanının birinci kritere, yani 
200 metre derinlik kriterine göre uzatıl
ması ise, onun yerbilim hususiyetlerini 
yansıtmaktadır.

Bilindiği üzere, yerbilim bakımından

200 metre derinliğin 
deniz dibi ve

Devletine verdiği

2aten egemenlik kullandığı 
ülkesinin fiilen bir parçası olarak telakki
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şu şekli vermiştir :
" 1. Bir

sahanlığı, kara ülkesinin doğal 
boyunca karasularının ötesinde kıta kenarı
nın dış sınırına kadar uzanan veya kıta 
kenarının dış sınırının 200 mili geçmediği 
hallerde, karasularının ölçülmeye başlan-

mile

edilmesidir. Şu manâdaki bu alanlar su 
İle kaplı oldukları halde, o ülkesinin bl"r kıyı Devletinin kıta 

uzantısıuzantısı veya devamı ; onun su altındaki
parçasıdırlar. Bir sualtı alanı bir Devletin
ülkesinin doğal uzantısı değilse, o alan
başka bir ülkeye nazaran kendisine
daha yakın olsa bile, kendisine ait
(bitişik) telakki edilemez. En azından
ilgili sualtı alanlarının ülkenin doğal
uzantısını teşkil ettiği bir Devletin
yarışan talepleri karşısında bu şekilde
telakki edilemez (34).

Divan, bu" kararda (35) ve başka 
kararlarda (36), kıta sahanlığı meselesin
de kara denize hükmeder prensibi caridir, 
kuralını tekrarlamıştır.

Görüldüğü gibi, MAD 
çok durulan bu kararında kıta sahanlığının 
temeli olarak doğal uzantıyı görmektedir. 
Buna göre, kıta sahanlığı kıyı Devletinin 
ülkesinin su altındaki devamıdır. Kıyı 
Devletine karasularının ötesinde hak 

fizikî bitişiklik keyfiyetidir.

dığı (esas) hattan itibaren 200
deniz altı alanının denizkadar uzanan 

yatağını ve toprak altını kapsar."
Aynı maddenin 3. bendine göre, 

kıta kenarı, kıyı Devletinin kara ülkesi- 
altında kalan uzantısını kapsar 

(kıta) yamacının ve
nın su
ve sahanlığın, 
yükseli minin deniz yatağı ve toprak 
altından ibarettir; derin okyanus tabanı 
bunun dışındadır.

Madde metninde 
gibi, yeni Sözleşme, kıyı 
verilecek kıta sahanlığını özellikle iki 
ayrı şekilde belirlemiştir.

a) Kıta kenarının dış^ 
kadar uzanan sualtı alanlarının deniz 
yatağı ve toprak altı (jeolojik kriter).

b) Kıta kenarı 200 milden daha 
dar ise, o zaman karasularının ölçülmeye 
başlandığı esas hattan itibaren 200 mil 
genişliğindeki sahanın deniz yatağı ve 
toprak altı (mesafe kriteri).

Gene sözleşmenin aynı 
(5) ci paragrafında, kıta kenarının çok

durumlar dikkate 
sahanlığının azamî dış 

karasularının ölçülmeye başian- 
itibaren 350 mili

üzerinde görülebileceği 
Devletine

sınırına

veren bu
Sualtı alanlarının bir Devletinin doğal 
uzantısı veya devamı olduğu anlaşılınca 
bu artık işin sonudur ve belirleyicidir.

Ancak, kabul etmek gerekir ki, 
Divanın bu davada sınırladığı kıta sahan
lığı sığ bir denizdir. Norveç çukuru bir

Kuzey Denizinin 
200

maddesinin
bırakılırsa,tarafa

hiçbir yerinde suların 
m'yi geçmemektedir. Dolayısıyla, kıta 
sahanlığının dış sınırı hakkında veya 
işletebilirlik kriteri hakkında Divan 
herhangi bir hükme yer vermemiştir. 
Fakat kıta sahanlığının belli bir mesafe
ye göre, yakınlığa göre hak bahşetmesine 
değil de, kıyı Devletinin doğal uzantısı 
olması esasına üstünlük tanındığı hususun
da kuşku yoktur. Bu durumda "işletebilir
lik kriterinin dahi, sualtı alanının kıyı 

özlü bir kesinti yapmadan kıyı ile 
olacak şekilde hak verdiği 

yorumu yapılmaya müsait olduğu görüşü 
ileri sürülebilir Şurası bir gerçektir kı 
Divan derinliği 200 metrenin altında 
kalan yani fizik manadaki kıta sahanlığı 
konusundaki hukuku açıklığa kavuşturmuştur.

Divanın bu içtihadı o kadar çok 
tutuldu ki Libya/Tunus Davasında her 
iki Taraf da Divandan kendi ülkelerinin 
su altındaki doğal uzantısını teşkil eden 

kendilerine kıta sahanlığı

derinliği olabileceği
kıta

geniş 
alınarak, 
sini rının
dığı esas hattan 
aşmayacağı kabul edilmiştir (38).^

Bu durumda, kıta sahanlığını bir
kıtaifade edersek,mesafeye göre 

sahanlığının dışı sınırı ; kıta kenarının, 
karasularının ölçülmeye başlandığı 
haktan itibaren 200 mili geçtıgı hallerde 
azamî genişliği 350 mili aşamayacak, 
200 milin altında kaldığı hallerde ise, 
kıyı Devletine 200 mile kadar olan 
alanların deniz yatağı ve toprak altı 

sahanlığı olarak verilecektir, bu 
artık, kıta sahanlığının

ile
irtibatlı

kıta
durumda,

kıyı Devletinin ülkesinin doğal uzantısı 
olması keyfiyeti söz konusu olmayacak, 
tıpkı karasularını ölçer gibi 200 millik 
bir alanın tespiti yoluna gidilecektir.

Görüldüğü gibi, 1958 Sözleşmesinde 
kıyı Devletine verilen ve ortalama 
olarak 200 m. derinliğe tekabül eden 
normal sahanlık, yeni Sözleşmede aşılmış- 
tır. Kıta yamacı ve kıta yükselimi de 
ilâve edilmiştir. Ancak, 200 millik alan 
içinde kıyı Devletinin üzerinde hak
tesis ettiği kıta sahanlığı alanlarının
temeli münhasıran kıta ülkesinin doğal 

olmaktan çıkmış görünmektedir.

son

kısımlarının 
olarak verilmesini istediler (3/;.

Devletler 1958Bununla beraber,
getirilen kriterlerden 

bunun sonucundaSözleşmesi ile 
memnun 
da 1982 
benimsediler.

1982 Sözleşmesinin 7ö. 
sahanlığının tarifini değiştirmiş ve

değillerdi ve . , . ,
Sözleşmesi ile yem kriterler

maddesi
uzantısı

kıta 9



ile adeta kemikleşmiş 
esası, öte yandan, 

yeni Sözleşmeyle getirilen ve eski 
düzenden sapmış olan yeni düzenleme 
ile karşı karşıya idi.

2- Libya/Malta Davasında Tarafların

Davası kararı 
olan doğal uzantı

Daha işin başında belirtmek gerekir 
ki, 1958 Sözleşmesinin 1. ve 2. maddele
rinde olduğu gibi, yeni Sözleşmenin 76. 
maddesinde de yapılan tarif komşu 
Devletler arasında kıta sahanlığının 
sınırlandırılması konusunda değildir,
sadece genel olarak kıta sahanlığının 
ne olduğunu ve genel olarak dış sınırının 
ne olduğunu belirtmektedir (39).

Yeni Sözleşmede, 1958 Sözleşmesin
de olmayan ve kıta sahanlığı kurumu 
ile çok yakından ilgili olan yeni bir; 
kurumu, yani münhasır Ekonomik Bölgeyi 
(MEB) de ihdas etmiştir. 55. maddesi 
bu kurumu şöyle tarif etmektedir :

"Münhasır Ekonomik Bölge, kıyı 
Devletinin hakları ve yargı yetkisi ile 
diğer Devletlerin haklarının ve serbestile- 
rinin bu Sözleşmenin ilgili hükümleri ile 
düzenlendiği, bu Kısımda tesis edilmiş 
özgül bir hukuki rejime tabi, karasularının 
ötesinde ve ona bitişik bir alandır."

Sözleşmenin 57. maddesine göre, 
MEB, karasularının ölçüldüğü esas hatlar
dan itibaren 200 deniz milini geçemez. 
56. maddeye göre ise kıyı Devleti, bu 
alanın içinde gerek deniz dibi gerekse 
toprak altını, gerekse bunların üstündeki 
suda canlı ve canlı olmayan bütün 
kaynakları işletme, sudan, rüzgardan ve 
akıntılardan enerji elde etme gibi bütün 
kullanım haklarına sahip olacaktır.

Kolaylıkla görülebileceği gibi, kıta sa
hanlığı rejiminin kıyı Devletine sağladığı 
haklar da dahil olmak üzere, MEB daha 
geniş haklar getirmektedir. Kıyı Devletinin 
MEB* yi ilân etmesi halinde, o 
içindeki kıta sahanlığı haklan da kendi
liğinden yer almaktadır, 
sahanlığı arasında ilişki Sözleşmenin 56. 
maddesinin 3. bendi ile daha organik 
hale getirilmektedir. Buna göre, MEB
rejiminin 'deniz dibi ve toprak altında 
kıyı Devletine sağladığı haklar, kıta
sahanlığı rejimini düzenleyen VI. Kısım 
hükümlerine göre kullanılacaktır.

Bu durumda, 200 mil içinde kalan 
kıta sahanlığı (iç kıta sahanlığı) ile
(40) MEB çakışmaktadır. MEB

İddiaları
A- Libya^ın İddiaları
Libya'ya göre, 1969 tarihli Kararla 

teyid edildiği gibi, bir Devletin kara 
ülkesinin deniz altındaki uzantısı "jeolojik 
bir vakıadır" jeolojik ve jeomorfolojik 
hususiyetleri olduğu kadar coğrafi 
hususiyetleri de kapsar. Fizik mânâda 
doğal uzantı, 
hak talep 
teşkil eder (42).

Durum böyle olunca, herbir taraf 
sınırlandırılacak alan içinde kendi kara 
ülkesinin doğal uzantısını ispat etmelidir. 
Eğer iki ülkeye bitişik kıta sahanlığı 
alanlarının ara yerinde bir kesinti 
varsa, sınırlandırma bu kesintinin doğrul
tusunu takip etmelidir. Libya ile Malta' 
nın ülkelerine bitişik kıta sahanlığı 
alanları arasında bir Rift Zone (Kesinti 
Bölgesi) vardır. İki ülkenin kıta sahanlığı 
çakışmamaktadır.
uzantısı, bu Kesinti Bölgesinde bitmekte
dir. Dolayısıyla, bu Bölge, Tarafların 
sahip olduğu kıta sahanlığı alanlarının 
sınırını belirtmektedir (43).

Libya, böylece, kıta sahanlığı 
üzerinde hak sahibi olmayı, doğal uzantı 
esasına istinat ettirdi. Esasen, 1969 
Kararı da bu hususta son derece müsaitti. 
Aynı mantığın doğal sonucu olarak da, 
sınırlandırmanın da hakkı bahşeden 
doğal uzantı ile ilgisini ve onun doğal 
sonucu olduğunu ileri sürdü. Libya'nın 
güvendiği ve istinat ettiği hukuk, henüz 
yürürlüğe girmemiş ve temaül hukuku 
olarak durumu şüpheli olan 1982 Sözleş
mesinden ziyade, 1969 Kararı ile yerleşen 
hukuktu. Libya'ya göre dava sadece 
kıta sahanlığının 
ilgiliydi ;

kıta sahanlığı üzerindeki 
etmenin hukuki temelini

Herbi rinin doğal

alan

MEB ile kıta

sınırlandırılması ile 
MEB ile ilgili değildi. 1982 

Sözleşmesinde kıyıdan itibaren belli bir 
mesafeye göre hak bahşeden kriter, 
pozitif hukukun bir parçası değildi. 
Kaldı ki, bu kriterin uygulanması kabul 
edilse bile, Akdeniz gibi yarı-kapalı bir 
denizde

. . . ... alanı
içinde deniz dibinin ve toprak altının 
canlı olmayan kaynaklarını da işletme ve 
araştırma hakkı kıyı Devletine tanındığı 
için, MEB'nin ilân edildiği yerlerde 
kıta sahanlığının fiili ehemmiyeti kalma
yabilir (41).

İşte, 1985 tarihli 
kararı verilirken genel hukukî 
böyle idi.

uygulanamazdı. Kimilerinin 
iddia ettiği gibi, MEB, kıta sahanlığını 
içine almamıştır. Balıkçılık bölgesi ve 
MEB tesisi, deniz sahalarının sınırlandırıl
ması ile ilgili 
en azından mesafe 
vermek mânâsına gelir. Kıyı Devletinin

Libya/Malta 
durum

Divan bü evveliyata göre 
yorumunu yapmış ve kararını vermiştir. 
Bir yandan, 1969 tarihli Kuzey Denizi

hukuku değiştirmektir, 
kriterine öncelik
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mânâ vermek gerektiği ileri sürülmektedir. 
Maka'yı bu şekilde hareket etmeye 
sevkeden şey, Divanın 1982 Kararında 
verdiği bazı ipuçları ve belki de 1978'de 
Ege Denizi Kıta Sahanlığı davasında 
hukukun zamanlararası uygulanması 
hususundaki görüşüdür (49),

C- Divanın Değerlendirilmesi

kıta sahanlığı üzerindeki hakları kendi
liğinden ve başından beri var öldüğü 
halde, aynı şey MEB için soz konusu
değildir. MEB, ancak ilân edilirse tesis 
edilebilir. 1982 Sözleşmesinin 78. maddesi 
kıta sahanlığının deniz dibi ve toprak 
altı ile üzerindeki suların hukukî rejimini 
ayrı tutmuştur (44).

B- Malta'nın İddiaları
Malta'ya göre, bir Devletin kıta 

sahanlığının kara ülkesinin deniz altındaki 
uzantısını teşkil ettiği doğrudur, fakat 
uzantı jeolojik veya bati metrik gibi 
fizikî özelliklere göre artık tarif edilme
mektedir. Kıta sahanlığı kavramı bugün 
jeolojik ve jeomorfolojik hususiyetlerinden 
bağımsız, tamamıyla uzaysal olan bir 
kavramdır. Doğal uzantı, sadece kıyıdan 
itibaren 200 milin ötesinde bir mânâ 
ifade eder. Daha geniş bir doğal uzantısı 
olan Devletler kıta kenarının dış sınırına 
kadar bundan istifade ederler. Kıta 
sahanlığı alanları ister açık denize

Divana göre, dava kıta sahan
lığının sınırlandırılması ile ilgili olsa 
dahi, MEB'nin esasını teşkil eden kurallar 
inceleme dışı bırakılamaz.- 
kıta sahanlığı modern hukukta birbirleriy- 
le bağlantılı hale getirilmiştir. Bir 
Devletin kıta sahanlığı üzerinde sahip 
olabileceği haklar, ilân 
MEB'nin deniz yatağı 
üzerinde de söz konusu olacaktır. Bu 
sebeple, lata sahanlığını sınırlandırırken, 
MEB'nin kapsamını dikkate almak 
gerekir (50).

Divan,
benzerliklere işaret etmesine rağmen, 
iki kavram arasında farklar olduğunu, 
gerçekte ikisinin farklı şeyler olduğunu 
söylemekten de geri kalmamıştır. Divana

, MEB tarafından 
Ancak, her ikiside 
belli bir mesafeye

MEB ve

edebileceği 
ve toprak altı

arasındakikurumiki

uzansın, isterse komşu bir Devletin 
kıyıları ile çakışsın, herhalde belli bir 
mesafeye göre tayin edilmesi gerekir

göre, kıta sahanlığı 
massedil m emiştir, 
kıyıdan itibaren 
göre tayin edilirler. Bu hususiyet her 

da müşterek tarafıdır 
(51). Mesafe sebebiyle hak bahşeden 
kuralı ile birlikte MEB kurumu, teamül 
hukukunun bir parçası olmuştur, Devlet
lerin uygulaması bunu ortaya koymakta
dır (52). İki kurum ayrı ve farklı olduğu 
halde, MEB'nun deniz yatağı üzerinde 
öngördüğü haklar, kıta sahanlığı için 
derpiş edilmiş olan rejime göre tanımlan
maktadır. MEB'nin olmadığı yerde kıta 
sahanlığı olabildiği halde, mütekabil bir 
kıta sahanlığı olmadan MEB olamaz. 
Bundan da şu sonuçlar çıkar ki, mesafe 
kriteri MEB'ye olduğu kadar kıta sahan
lığına da uygulanır. Bu keyfiyet,^ 1982 
Sözleşmesinin 76 (1) maddesinin hüküm
lerinden bağımsız olarak, bir teamül 
kuralı sıf atiyle böyledir (53). Ancak, 
bu demek değildir ki doğal uzantı fikri 
yerine şimdi mesafe kriteri geçmiştir. 
Kıta kenarı 200 mile kadar uzanmıyorsa, 
fizikî menşeine rağmen, devamlı şekilde 
karmaşık ve hukuki bir kavram haline

yerdeki deniz 
bakmadan

(45).
Malta, davada ileri sürdüğü temel 

1982 Sözleşmesi ile tesis
ettirdi, 

edilmesi

görüşünü, 
edilen MEB kurumuna istinat 

MEB'nin ihdas iki kurumunBuna göıe, 
mesafe kriterinin ehemmiyetini ve kıta 
sahanlığının herhangi bir 
kavramından ayrıldığını doğrulamaktadır. 
Sözleşmenin 
hükümler teamül hukukunu aksettirmek
tedir. Kıta sahanlığı ile ilgili olan bu

ışığında 
Divan,

fizik uzantı

alanmaddesinde yer

hükümler, MEB kurumunun 
dikkate alınmalıdır (46). Zaten,
1982 Libya/Tunus kararında "76. madde
de verilen tarifin ihmal edilemeyeceğini 
ve MEB'nin modern hukukun bir parçası 
olarak telakki edilebileceğini, belirtmişti 
(47). Böylece, mesafe kriteri milletler
arası hukukun kuralları arasına girmiştir. 
Hukuki gelişmeyi takip etmek gerekir. 
Nitekim, Divan da 1982 kararında 
"doğal uzantı kavramı teamül ve Devlet
lerin uygulaması çerçevesinde incelenmiş
tir ve incelenmesi gereken bir kavramdır", 
demişti (48).

Görüldüğü gibi, 1982 Sözleşmesi, 
yürürlüğe girmediği halde, orada yer 
alan mesafe kriteri ve MEB kavramları
nın teamül hukuku haline geldiği ye bu 
sıfatla Libya'ya karşı da uygulanabileceği 
ileri sürülmüştür. Belki * bundan da 
önemlisi, doğal uzantı kavramını hukukun 
zamanlararası uygulanışı bakımından bir

gelen doğal uzantı, ara 
dibinin jeolojik yapısına 
kıyıdan belli bir uzaklığa göre tayın 
edilmelidir. Doğal uzantı ve mesafe 
kavramları bu sebeple bırıbırlerının 
zıddı değil, bi«birlerinim tamamlamakta-
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mek istenmiştir. Malta, bu jeolojik 
iddianın doğru olmadığını 
İki tarafın da 
Divan, iddiaların kati bir şekilde kendisi- 

etmediğini belirtmiştir (57). 
Aslında Divan, hukukî tekamülün kıyıdan 
itibaren 200 mil içinde kalan alanları 
kıyı Devletine talep etme hakkı verdiği
ne inandığı için bu alan içindeki hak 
iddiaları bakımından jeolojik ve jeomor
folojik iddiaları dikkate almayacağını 
belirtmiştir (58). Divana göre, Libya 
ile Malta arasındaki kıta sahanlığının 
genişliği 400 milden azdır. Bu alanların 
deniz yatağı üzerinde talep edilen 
haklar, sadece deniz yatağı sahalarının 
uzaklığına istinat eder. Bu sahaların 
jeolojik ve jeomorfolojik yapısı ehemmi
yetsizdir. Dolayısıyla, Libya’nın Rift 
Zone iddiası, doğru olamaz, iki kıta 
sahanlığı arasında doğal bir sınır oluştu
ramaz

dırlar (54). Her ikisi de hukukî kıta 
sahanlığı kavramım esas olarak almaktadır. 
Sı m rl andırılacak alanın ve onun üzerinde 
hak sahibi olmanın hukukî temeli sınırlan
dırmayla ilgili olmaktan başka türlü 
olamaz (6). Divan, böylece, Libya'nın 
mesafe kriteri ve MEB bu kararla ilgili 
değildir, şeklindeki fikrini kabul etmemiş-

savunmuştur. 
uzmanlarını dinleyen

ni ikna

tir.
Görüldüğü gibi, Divan kıyı Devletinin 

kıyının ötesindeki kıta sahanlığı alanları 
üzerinde hak iddia etmesini eskiden
olduğu gibi, sadece doğal uzantı 
ile değil, fakat mesafe kriterine göre 
de haklı kılan görüşü benimsemiştir. 
Daha önce, kıyı Devleti kendi kara 
ülkesinin sualtındaki uzantısını kıta 
sahanlığı olarak istiyordu ve jeolojik 
faktörlere ağırlık veren görüş yerleşmiş 
olan görüştü. Halbuki, Divan bu yeni 
kararında 1982 Sözleşmesinde yer almış 
olan MEB'ye dayanarak 200 millik alan 
içinde
jeolojik faktörlerden bağımsız 
hukuki kavram olduğunu kabul etmiştir. 
Divana göre, MEB hakkı artık bir teamül 
kuralı haline gelmiştir. Kıyısı olan her 
Devlet 200 millik alan içinde jeolojik 
yapısı ne olursa olsun, kıta sahanlığına 
sahiptir. Yapılacak iş kıyıdan itibaren 
bu mesafeyi milletlerarası hukuka 
uygun şekilde ölçmektir.

Bu iki görüşten (doğal uzantı-mesafe) 
birincisinin kabul edilmesi halinde, 
Libya kârlı çıkacaktı. Çünkü hakkın 
varlığına temel teşkil eden norm, sınırlan
dırma ile de ilgilidir. Şöyle ki :

Libya kendi ülkesinin doğal uzantı- 
Rift Zone dediği ve Malta adaları

na daha yakın olan bir yere kadar 
uzandığını ileri sürüyordu. Bu bölgede 
bir dizi derin çukur (trough) vardır. 
Bunlar güney-batı güney-doğu istikame- 
tindedirler. 1000 metre derinliğe kadar 
varırlar. Bu çukurlar, Akdeniz Milletler
arası

esası

(59).
Görülüyor ki, Divan yerleşmiş 

olan eski içtihadını bu kararla değiştir
miştir. 1969'da doğal uzantıya verdiği 
ehemmiyeti yukarıda özetlemiştik. 1982 
kararında da doğal uzantıyı tespit 
etmenin, kıta sahanlığı haklarının gerek
çesi olarak bazı hallerde hakça sınırlan
dırmada rol oynayabileceğini belirtmişti 
(60). Gene aynı kararda deniz yatağının 
belirgin şekilde kopuk olması veya 
kesintili olması halinde, iki ayrı şelfin 
veya iki ayrı doğal uzantının sınırlarının 
kaçınılmaz bir göstergesini teşkil edebi
leceğini belirtmişti (61). Divan, eski içti
hadının 200 mil içinde kalan yerlerde 
sınırlandırma bakımından jeolojik ve 
jeofizik faktörlere yer verdiği durumlar
da, bu faktörleri kabul eden bir hak 
rejimi içinde bunu kabul ettiğini, oysa, 
şimdi bu faktörlere verilen yerin geçmiş
te kaldığını söylemiştir (62).

Divanın bu kararı /iki önemli 
noktayı gündeme getirir :

1. 1969 Kararında açıkça kabul 
edilen ve 1982 kararında gene Libya'nın 
taraflardan biri olduğu bir kıta sahanlığı 
davasında, doğal uzantının rolünü benim
semiş olan Divanın bu şekilde içtihadını 
değiştirmesi hem istikrarı ve önceden 
tahmin edilebilirliği alt üst 
hem de gerçekten doğal uzantının 
kıyıdan itibaren 200 millik alan için 
bir teamül hukuk kuralı olmaktan çıkıp 
mesafe kriterinin 
haline geldiğini bu kadar kısa bir sürede 
kabul etmiş olması, görüşünün doğruluğu 
üzerinde şüpheler uyandırabilir.

tekâmüle üstünlük

sahanlığının artıkkıta
bir

sının

Batimetrik Haritasında, Libya 
Çukuru (Libyan Trough), Pantelleria 
Çukuru, ve Linosa Çukuru diye tanımlan
mıştır. Bunların doğusunda uzanan daha 
az derin bir Malta kanalı ve Medina 
Kanalı ismiyle iki kanal vardır (55). 
Libya'ya göre iki ülkenin kıta sahanlığı 
alanları arasındaki sınır işte bu bölge 
boyunca olmalıdır. Bu Bölge iddiaya 
göre iki tektonik plaka arasında çok 
belirgin bir kesinti oluşturacak kadar 
bir jeolojik unsur oluşturmaktadır (56).

Libya bu iddialarını jeolojik 
verilerle desteklemiş fakat aynı güçte 
karşı iddialarla Malta tarafından çürütül-

etmiş

bir teamül kuralı

2. Hukukî
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tanınarak hakların içeriği tayin edilmiştir. 
Hukukun zamanlararası uygulanması ile 
bazen kazanılmış hakların kaybolabileceği 
ihtimali dikkati çekmektedir. Bir başka 
ifade ile, Divanın uyuşmazlığın çözümün
de yerleşik hukuka göre belli haklan 
olan Devletlerin buna dayanarak Divanın 
önüne gelmesi halinde uyuşmazlığın 
çözümü sırasında tespit ettiği tekamülü 
olaya uygulayarak ilk hukukî durumda 
kazanılan veya kazanılmış sanılan haklan 
etkilemesinin doğruluğu şüphe götürebilir. 
Divan, 1969 Kararında demişti ki, bir 
Devletin kara ülkesinin doğal uzantısını 
teşkil etmeyen bir sualtı alanı kendisine 
ne kadar yakın olursa olsun, bu kıta 
sahanlğının ona ait olduğu anlamına 
gelmez. Her Devlete mümkün olduğu 
kara ülkesinin doğal uzantısını teşkil 
edeni verecek şekilde bir sınırlandırma 
yapmak lazımdır. 1969'daki hukuk bu 
idi. Devletler, ipso jure ve ab ini ti o bu 
alanlar üzerindeki hak sahTEî idi. Bu

Palmas Adasının, I9281lerde 750 
kişilik bir nüfus vardı. Ada, Filipinlerin 48 
mil güneydoğusunda yer alır. Adanın 
Hollanda Hindi'nde olan mesafesi ise 51 
mildir. İspanya, 1898Fde Filipi nleri, 
ABD'ne anlaşma ile verdiği zaman, bu 
ada da Filipinlerin sınırları içinde yer 
alıyordu. General’ Leonard Wood 1906 
yılında
yaptığı Hollanda'nın bu ada üzerinde 
egemenlik hakkı iddia ettiğini öğrendi. 
ABD, adayı Filipinlerin bir 
olarak Ispanya'dan aldığını ileri sürerken, 
Hollanda da uzun senelerden beri aynı 
Adayı iktisap ettiğini ileri sürüyordu. 
Neticede, 23 Ocak 1925'de iki Devlet 
özel bir anlaşma yaparak "Palmas Adası
nın bütünüyle ABD ülkesinin mi yoksa 
Hollanda ülkesinin mi 
oluşturduğu" sorununu 
Mahkemesi adına hakem olarak Hukukçu 
Max Huber'e sundular. ,

Ada, çok önce İspanyollar tarafından
halefi

bir ziyaretbu bölgeye

bölümü

bir parçasını 
Daimi Hakem

kurala göre Devletlerin bir kısmı diğerle
rine göre daha fazla kıta sahanlığı 
alanına sahip idi. Bazılarının kara ülkele
rinin doğal uzantıları daha genişti. 
Buna dayanarak hak iddia edebiliyorlardı. 
1982'de yapılmış ve henüz yürürlüğe 
girmemiş bir Sözleşmede yer alan bir 
hükümle hukukun değiştiği ve son duruma 
göre de artık 200 millik alan içinde 
doğal uzantıya bakmaksızın kıta salıanlığı- 

kıyı Devletlerine verileceğini söylemek 
daha önceki sistemde doğal uzantıları 
sebebiyle avantajlı olan Devletleri yıllar
dır ileri sürdükleri iddialarına rağmen, 
bu avantajlarından mahrum etmek olur. 
Özellikle, kıta sahanlığı haklarının ab 
initio ve ipso jure mevcut olduğu kabul 
edilirse, Devletlerin mevcut haklarından 
mahrum eden bir uygulamaya rızaları 
yoksa Divanın 
yorumlamak 
sorunun

ABD, Ispanya'nınkeşfedilmişti, 
olarak O'nun haklarını kullanmak istiyor
du. Madem ki İspanya Adayı keşfetmişti 
ve mademki keşifle ülke iktisabı mümkün
dü, o zaman Ispanya'ya halef olan 
ABD de Palmas Adası üzerinde keşif 
yoluyla iktisap edilmiş bir hakka sahipti.

Buna karşılık, Hollanda, en azından 
1677'den beri ada üzerinde barışçı, etkin 
egemenlik kullandığını; Adaya 
zilyet olduğunu; Ispanya'nın 
iktisap hakkını ispat edemediğini; kaldı 
ki, bu şekilde bir iktisap söz konusu 
olsa bile, bu hakkın Hollanda'nın etkin 
egemenliği sebebiyle artık kaybolduğunu 
ileri sürdü.

fiilen
keşiflenın

bu Kararda hakkın 
sonra hukuka

Max Huber,
iktisabı ile, hakkın daha

şekilde elde tutulabilmesini ayrı 
ele almıştır. Buna göre, hakkın

* olan

uygun
ayrı
iktisabı

içtihadını acaba nasıl 
Tabi at i yİ e bu iktisap sırasında carıgerekir.

cevabı, biraz önce değindiğimiz 
cevabı ile bağlantılıdır.

edilir, b aka t buhukuka göre tespit
hakkın daha sonra geçerliliğini koruyabıl-

için, gelişen hukukun icaplarına
' ! muhafaza edilmesi gerekir.

belirten meşhur pasajı şöyledir : ~
"Muayyen bir davada, biribirini 
izleyen dönemlerde hâkim 
değişik hukuk sistemlerinden hangi
sinin uygulanması gerektiği sorununa 
(hukukun zamanlararası uygulanması 
denilen sorun) gelince, hakların

mevcudiyetleri

sorunun m esiİtibariyle3- Hukukun Zaman 
Uygulanışı ve Libya/Malta Davası

A- Genel Olarak Sorunun Takdimi

göre de
Bunu

olan
Hukukun zaman itibariyle uygulan-

bir davada 
hakim

masından kasıt, 
biribirini izleyen 
olmuş hukuk kuralları sisteminden hangisi
nin uygulanacağıdır. Bu konuda genellikle 
dayanılan kurallar Palmas avasında 
(63) vaaz edilen kurallardır. Bu kuralların 
neler olduğunu belirtmeden evvel, kararın 
verilmesine yol açan olayları ve olayın 
evveliyatını vermekte yarar vardır.

muayyen
dönemlerde

yaratılması ile 
arasında bir ayırım yapmak lazımdır.

hakkı yaratan hareketleri, 
hakkın ortaya çıktığı sırada yürür
lükte olan hukuka tabi kılan aynı

Bir
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Bu konuda, kanaatimize göre, 
dikkate alınması gereken birkaç nokta 
vardır. Evvela, kara ülkesinin iktisabından 
farklı olarak, kıta sahanlığı üzerinde 

etmek Tçin, gerçek veya

ilke, hakkın mevcudiyetinin, başka 
bir deyişle devamlı şekilde tezahü
rünün, hukukî tekamülün gerektirdiği 
şartları takip etmesini gerektirir."
Burada ifade edilen iki ilkeden 

birincisinin genellikle kabul 
fakat İkincisinin çok tartışmalı olduğu 
ve aynı ölçüde kabul edilmediği bilinmek
tedir (64).

hak tesis
itibari bir işgale gerek yoktur. Kıyı 
Devleti, ipso jure ve 
sahanlığı üzerinde
hakkı elinde tutması için onun üzerinde
fiilen egemenlik kullanmasına da gerek 
yoktur.

edildiği, ab initio kıta
hak sahibidir. Bu

B- Kuralın Kıta Sahanlığı Hukuku 
Çerçevesinde Uygulanışı ~ Şimdi, daha önce, kıta sahanlığı 

kara ülkesinin doğal bir uzantısı olduğu 
îçTnJ kıyı Devleti onun üzerinde hak 
sahibi idi. Bu hakkı elinde bulundurması 
için yapması gereken hiçbir aktif hareket
ele yoktu" Bu sebeple, Pal mas Adası
Tahkiminde gelişi ti ri l en ikinci kuralın
bu gibi hallerde uygulanması söz konusu
olmaması gerekir. Burada hakkın iktisabı
ıTe sonraki devamı aynı kurala, yâra
iktisab anındaki geçerli kurala tabidir.
İkisi aynı anda olmaktadır. Eski "hukuka
göre kazanılmış haklara dokunduğu
oranda, kıyı Devletinin rızası yoksa^
yeni kuralı uygulamamak gerekir.'

Libya/Malta davasında, Divan, 
Libya'nın Kesinti Bölgesi iddiasını 
reddetmiş olmasına rağmen, Libya'nın 
bu konuda ortaya attığı veriler de 
Divanı tatmin edecek düzeyde görülme
miştir. Ayrıca, Taraflar günümüzde 
yürürlükte olan teamül hukukuna göre 
olayın çözümlenmesini istemişler ve 
değiştiği iddia edilen kurala göre kazanıl
mış olabilecek hakları saklı tuttuklarını 
belirtmemişlerdir.

Bundan başka, Libya'nın ileri 
sürdüğü doğal uzantı görüşüne göre 
karar verilmiş olsaydı, kazanmış olabile
ceği alanlar, hakkaniyete göre varılan 
bir kararla verilen alanlardan çok farklı 
olmamıştır. Yani, doğal uzantı ilkesinin 
reddi ile Libya fazla mağdur olmamıştır. 
Fakat, coğrafyanın başka türlü olduğu 
yerlerde, bazı Devletlerin mağduriyeti 
fazla olabilir.

Adalet Divanı'nın 
davası çerçevesinde

Milletlerarası 
bir kıta sahanlığı 
bu konudaki görüşlerini 1978 tarihli Ege 
Deniz Kıta Sahanlığı Davasında belirttiği
ni biliyoruz (65). Bu Dava, Yunanistan 
tarafından Türkiye'ye karşı tek taraflı 
olarak, 1928 tarihli ve uyuşmazlıkların 
barışçı şekilde, bu arada Milletlerarası 
Daimî Adalet Divanı'na götürülmek 
suretiyle çözümlenmesini öngöran Cenevre 
Genel Senedi'ne dayanarak, bugünkü 
Divan önünde açmıştı. Bu incleme bakı
mından önemli olan nokta, Yunanistan'ın 
1931'de Genel Sened'e katılırken, "ülke
statüsü" ile ilgili ihtilafları yargısal 
çözüm dışında bırakan bir çekinceyi 
anılan belgeye koymuş olası idi. Bu 
çekinceye göre; "ülke statüsünü" ilgilen- 
diren ihtilaflar, Divana götürülmeyecekti. 
İşte, Türkiye bu çekinceye dayanarak, 
kıta sahanlığı sorununun "ülke statüsü'^ 
kavramı içinde mütalaa edilebileceğini, 
dolayısıyla Yunanistan Ege Denizi kıta 
sahanlığı konusunda açtığı davanın yargısal 
çözüme konu olamayacağını ileri sürdü. 
Buna karşılık, Yunanistan, kendisinin 
1931 yılında Senede katıldığını, çekince
sini de o tarihlerde ileri sürdüğünü, o 
tarihlerde kıta sahanlığı diye bir şeyin 
olmadığını, bu sebeple de, kıta sahanlığı-

kavramının içinenın "ülke statüsü"
giremiyeceğini öne sürdü (66).

Divan, Yunanistan'ın Genel Sened'e 
katıldığı 1930'lardaki 
uygulasaydı, Yunanistan'ın görüşü kabul 
edilecekti. Fakat, Divan bunu yapmamış
tır. Yunanistan'ın savunmasındaki bazı 
tutarsızlıkların da etkisiyle, günümüzdeki 
hukuka göre "ülke statüsü" ne verilen 
anlamı dikkate alarak bir sonuca

hukuku ihtilafa
Bu durumda, eskiden geçerli olan 

bir kuralın yerine yenisinin geçmiş 
olması, söz konusudur (67). İhtilaf anında 
Divan, ihtilafa eski kuralı mı yoksa 
yeni kuralı mı uygulayacaktır?

hukukunda, 
kurallarının değişmesi usulü yaratılması 
usulü ile gerçekleşir. Yani, belli olaylar 
karşısında hep aynı şekilde davranma 
veya davranmaktan kaçınma ve bunun 
hukuk olduğu inancı ile bunu yapma. 
Buna ilaveten de, bu şekilde hareket 
eden Devletlerin, menfaatleri özellikle 
etkilenenler de dahil olmak üzere,

varmış- Devletler teamültır.
Libya/Malta Kıta Sahanlığı Davasında 

ise, kıta sahanlığının esası ile ilgili ve 
birbirlerini izleyen iki 
hangisinin uygulanacağı nihayette söz 
konusu idi. Mesafe kriteri, hukuka 1982 
Sözleşmesi ile girmişti, 
uzantı kuralı eski kuraldı.

ayrı kuraldan

oysa doğal
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temsil edici bir çoğunluk oluşturmaları 
gerekir (68). Teamül hukuku bu şekilde 
oluştuğu gibi bu şekilde değişebilir de. 
Bu şartlar gerçekleştiyse, kıta sahanlığı 
alanında da yeni kural olan mesafe 
kriterinin eski doğal 
yerine geçtiği söylenebilir. Bu durumda 
dahi, yeni kuralın değişmesine başından 
beri karşı koymuş ve kendisine uygulan
masına razı olmamış Devletlere bu yeni 
kuralın ileri sürülemeyeceği gene Divanın 
yerleşmiş içtihatları ile ortaj'a çıkmıştır

dıkça, sınır, herbir Devletin karasu
larının ölçüldüğü esas hatların en 
yakın noktalarından itibaren eşit 
uzaklık ilkesinin uygulanması 
suretiyle tespit edilecektir.,r
1969 tarihli Kararında MAD, eşit 

uzaklık ilkesinin kıta sahanlığı kavramın
da mündemiç bir ilke olmadığı gibi, bir 
teamül kuralına da dayanmadığını, 
hakkaniyete götürdüğü ölçüde diğer 
metodlar gibi uygulanabilecek ilkelerden 
birisi olduğunu belirtmişti (70).

Uzun süren çalışmalardan sonra, 
kabul edilen 1982 tarihli BM Deniz 
Hukuku Sözleşmesi'nde ise kıta sahanlığı
nın sınırlandırılması sorunu 83. maddede 
tanzim edilmiş olup şöyledir :

"Kıyıları karşı-karşıya veya yan- 
yana olan Devletler arasında kıta 
sahanlığının sınırlandırılması, hakça 
bir çözüme varmak üzere, Milletler
arası Adalet Divanı Statüsü1 nün 
38. Maddesinde anılan milletlerarası 
hukuk esasına göre anlaşma ile 
gerçekl eşecekti r."
Görüldüğü gibi, yeni Sözleşmede 

herhangi bir sınırlandırma yöntemi 
açıkça vaz edilmemiştir, sadece varılacak 
neticenin hakça olması amaçlanmıştır.

2. Sınırlandırmada Doğal Uzantının 
Rol Oynaması Sorunu ~~

uzantı kuralının

(69).
Mesafe kriterinin, doğal uzantıları 

olmayan bazı Devletlere taviz vermek 
ve böylece de 200 millik bir karasuları 
ilan etmelerini önlemek üzere kabul 
edildiği bilindiğine göre, bu kuralla 
zarar görecek olan ve kuralı benimseme
yene Devletlere, teamül sı f atiyle dahi, 
ileri sürülememesi gerekir.

İster hukukun zaman itibariyle 
uygulanması çerçevesinde geliştirilen 
kurallara göre, isterse eski bir kuralın 
yenisi değiştirilmiş olması şeklinde 
ifade edilsin, yeni kuralın makabline 
şamil şekilde tatbik edilmesi veya o 
sonucu doğuracak şekilde uygulanması 
herhalde her durumda kabul edilmesi gerekir.

V- SINIRLANDIRMA SORUNU
1. Genel Bilgiler ve Evveliyat
1945 yılında yayınlanan Truman 

Bildi risi'nde, komşu Devletlerle kıta 
sahanlığı sınırlandırmasının hakça ilkelere 
göre anlaşma ile gerçekleştirileceği 
duyurulmuştu.

1958 tarihli Cenevre Kıta Sahanlığı 
Sözleşmesi'nin sınırlandırma ile 
olan hükmü olan 6. maddede konu şu

Yukarıda belirttiğimiz gibi,' Libya, 
kıta sahanlığı üzerindeki hakkını doğal 
uzantı esasına istinat ettirmeye paralel 
olarak sınırlandırmanın da esas itibariyle 
bu ilkeye göre yapılması iddiasında
bulundu (71). Daha önceki Divan kararla- 

bu görüşün kabul göreceğine
Nitekim, 1969 

kıyının bazı şekli 
takip ettiği istikametin

sınırlandırmayı etkileyip etkilemediğini 
için şelfin jeolojisini 

faydalı olduğunu, çünkü

ilgili rında
ilişkin belirtiler vardı. 
Kararında Divan, 
özelliklerinin

şekilde tanzim edilmiştir :
"1- Aynı kıta sahanlığının, kıyıları 
karşı karşıya olan iki veya daha

bitişikülkesineDevletinfazla
olduğu yerlerde, bu Devletlere ait 
kıta sahanlığının sınırı, bu Devletler 
arasında anlaşma ile tespit edilecek
tir. Böyle bir anlaşma yoksa ve 
özel şartlar başka bir sınırı haklı 
kılmadıkça, sınır, her noktası herbir 
Devletin
esas hatların en yakın noktalarına 
eşit uzaklıkta olan orta hattır.
2- Aynı kıta sahanlığının sınırları 

olan iki Devletin ülkesine

tespit etmek 
incelemenin 
bazı mahallerde bu hususiyetlerin kıta 
sahanlığının ülkesini gerçekte denize 
doğru uzattığı Devletin tüm kıta sahan
lığı müştemilatının etkisini arttırdığını 
söylemiştir (72).ölçüldüğükarasularının

Aynı Divan, 1982 Kararında ise, 
coğrafî şartların uygun olduğu yerlerde, 
doğal uzantının tespitinin bazı durumlarda,

gerekçesi
olarak arz ettiği ehemmiyet karşısında, 
hakça bir sınırlandırmayı belirlemekte 
önemli bir rol oynadığını belirttikten 
sonra (73), "deniz yatağının belirgin 
şekilde kopuk olması ve kesintili olması,

haklarınınkıta sahanlığıyan-yana
bitişik olduğu yerlerde, kıta sahan
lığının sının, bu Devletler arasında 
anlaşma ile tespit edilecektir. 
Böyle bir anlaşma yoksa ve özel 
şartlar başka bir sınırı haklı kılma-
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ilk safhadadüzeltilmek üzereiki ayrı şelfin veya iki ayrı doğal uzantı
nın sınırlarının kaçınılmaz bir göstergesini" 
teşkil edebilir diye devam etti (74).

İşte, bu evveliyatı göz önüne alan 
Libya haklı olarak kıta sahanlığının 
sınırlandırılmasında doğal uzantıya göre 
karar verilmesini istedi.

Divan, Libya’nın Rift Zone iddiasını 
hak tesisi bakımından reddedince, bu 
iddianın gerçekliği ile yakından ilgili 
olan ve doğal uzantıya dayalı sınırlandır
ma iddiasını da reddetti. Böylece, en 
azından 200 millik alan içinde doğal 
uzantının kıta sahanlığı 
sınırlandırılmasında bir rol oynamayacağı 
açıkça belirtilmiş oldu.

3. Hakkın Esasına 
Mesafe Kri*erinin Eşit Uzaklık Yönteminin
Uygulanmasına Etkisi Sorunu ~

Kıyıları karşı-karşıya veya yan-yana 
olan Devletler arasındaki kıta sahanlığı 
sınırlandırmalarında eşit uzaklık yönte
mini kullanmanın mecburi olmadığı ve 
bu yöntemin gücünü bir teamül kuralından 
almadığı içtihat hukuk ile daha önce 
de yerleşmişti (75). Bu içtihada damgası
nı basmış olan Divan, aynı zamanda bu 
yöntemin uygun coğrafî şartlarda uygun 
neticeler sağladığını da söylemişti.

Bu son davada ise, Malta, kıyı 
Devletlerinin kıta sahanlığı üzerinde hak 
tesis etmeleri mesafe kriterine göre 
olduğu için sınırlandırma yöntemi olarak 
da eşit uzaklık yönteminin kullanılmasının 
öncelikli olduğunu, ileri sürmüştü (76). 
Bununla beraber, Malta, eşit uzaklık 
yönteminin esaslı, doğal olarak varlığı 
kabul edilmesi gereken veya hukukî 
uygulama mecburiyeti olan bir yöntem 
olarak ileri sürmemişti. Sadece bu 
yönteme öncelik verilmesini istemiştir.

Divan, ilk safha olarak dahi, eşit 
uzaklık yönteminin uygulanması mecburi
yetini reddetmiştir (77). Divana göre,

yakınlığı
(proximity) kabul etmek olur. Bu 1969'da 
reddedilmişti. Bir Devletin jeolojik
faktörlere bakmadan kıyıdan itibaren 
belli bir mesafeye göre kıta sahanlığı 
haklarına sahip olması, 
yönteminin yegane uygun sınırlandırma 
yöntemi olduğunu göstermez. Eğer
hakça ilkelerin tatbiki başka yöntemlerin 
veya onların bileşiminin tatbikini gerekti
riyorsa, onlar da uygulanabilir. Bu
sebeple, kalkış noktası olarak dahi eşit 
uzaklık yönteminin kati olarak uygulanma
sı söz konusu olamaz. Divana göre, 
tatbikat eşit uzaklık yönteminin daha

sonra
uygulanmasının zorunlu olduğunu ispat 
edememektedir (78).

Bütün bu sözlerden, eşit uzaklık 
yönteminin hiç kullanılmayacağı sonucu 

Nitekim Divana arzçıkarılmamalıdır, 
edilen 
uzaklık yönteminin

70'den fazla anlaşmada 
kullanıldığı

eşit 
ileri

sürülmüştür. Divanın söylemek^ istediği 
şey, eşit uzaklık yönteminin diğer 
landırma yöntemlerinden bir üstünlüğünün 
olmadığıdır. Diğer yöntemler gibi, eğer 
hakça bir sonuca götürecekse, eşit 
uzaklık ilkesi elbette kullanılmalıdır. 
Birçok halde de kullanılmaktadır. Esasen, 
Divanın kendisi bu son davada Malta

sınır-

alanlarının

ile Libya arasında önce geçici bir orta 
hat çizmiş, sonra hakkaniyet gereği 
onu düzeltmiştir (79).

Hükmeden

4. Hakça Bir Sonuca Varma Sorunu

Gerek tarafların yaptığı taleplerde 
gerekse 1945'lerden bu yana gelişen 
olaylar hukuka göre kıta sahanlığı 
sınırlandırmasının hakkaniyete uygun 
olmasının gerekli olduğu üzerinde mutabık 
olunan bir husustu. Divan da, bu Kararında 
1982 Sözleşmesine atıfta bulunmak 
suretiyle sınırlandırma sonucunda buluna
cak sonucun hakça olması gerektiğini 
vurgulamıştır.

A- Hakkaniyetin Anlamı
Libya/Malta

sınırlandırmanın
davasında taraflar

hakkaniyete 
olması konusunda mutabık idiler. Divan 
da, bu Davada bir kere daha hakkaniyet- 

ne anlaşılması gerektiğini açıklığa 
kavuşturmuştur. Divana göre hakkaniyet 
hem elde edilecek neticeyi hem de bu 
neticeye
araçları vasıflandırmada kullanılmıştır. 
Bu sebeple, terim tatmin edici değildir 
(80). Ancak aslolan neticedir. Varılacak 
neticenin hakkaniyete 
gereki r.

uygun

ten

varmak kullanılaniçin

uygun olmasıbunu kabul etmek "kati
Divan, hakça ilkelerin uygulanması- 

nın> ex aeguo et bono bir karar vermek- 
ten ayırd edilmesi gerektiğini vurgulamış
tır. Gerçekten ex aeguo et bono (hakka
niyetle hükmetmek), hakça ilkelere 
göre karar vermekten veya hakça bir 
sonuca varmaktan farklı bir şeydir. 
Evvelâ, birinci halde, Divanın karar 
verebilmesi için tarafların ayrıca ve 
hususiyle bu yetkiyi kendisine vermiş 
olması gerekir. İkinci olarak, böyle bir 
yetkisi olduğunda Divan zarurî olarak 
herhangi bir kuralla bağlı 
serbestçe hakkaniyete

eşit uzaklık

olmadan 
uygun bulduğu
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kararı verir. Bu olağanüstü bir yetkidir. 
Halbuki, 
verilmesi
vardır. Bu kural,

ve eşit muameleye hakkı olduğu halde, 
hakkaniyetin zarurî olarak eşitliği 
tazammun etmediği ilkesi,

------ Hakkaniyetin, doğanın eşit
yapmadığını eşit yapamayacağı ilkesi,

------ Hakkaniyetin, dağıtıcı adalet
sonucunu doğurmayacağı ilkesi,

• Divana göre, hakkaniyetin 
niteliği bu ilkelerde son derece aşikâr 
olarak görülmektedir. Divan, burada 
sözü edilen coğrafyanın, hukukî kıta 
sahanlığı kurumu için müsait olan coğrafi 
hususiyetler olduğunu, belirtmek tedir*
Buna göre, herbir Devletin kıta sahanlığı 
tespit edilirken kalkış noktası kıyılardır 
ve kıyısal ilişkidir. Bu sebeple, Akdeniz 
gibi yarı—kapalı bir denizde komşu 
Devletlerden bahsedilmesi yerindedir. 
(85). Bu arada dikkate alınacak olan 

coğrafi bütün içindeki kıyısal

hakça ilkelere göre karar 
halinde, ortada bir kural 

verilecek kararın 
hakkaniyete uygun olmasını emreder. 
Divan, burada artık olağan bir yetki 
kullanmaktadır. Uyguladığı kurallar,
bilinen, tarafları bağlıyan (Statünün 38. 
maddesindeki) kurallardır. önceden
tahmin edilmeleri mümkündür ve insicam
arz ederler. Bu yapı içinde, yani hukukun 
taraflara 'erdiğinin tespitinde hakkaniyet- 

bir sonuca varılacaktır. Burada,
sınırlar* belli, genel nitelikte 

bir ilkeye istinat eder (81). Gene, 
Divanın kararlarına dönerek izahımızı

li

sürdürelim. Divan, 1969 tarihli Kararında 
bu konuda şöyle diyordu :

"Sorun sadece soyut bir adelet 
sorunu olarak hakkaniyeti uygulamak 
sorunu değildir. Fakat bizatihi kendisi 
hakça ilkelerin bu alanda kıta sahanlığının 
hukuki rejiminin gelişmesinin temelinde 
daima yer alan düşüncelere uygun 
şekilde, tatbikini gerektiren bir hukuk 
kuralının uygulanması sorunudur" (82).

Demek ki, hakkaniyet adaletin bir 
rüknüdür. Fakat soyut adalet değildir. 
Hukuk kuralına göre adalettir. Uygulan- 

ve tahmin edilebilirliği 
Belli bir davanın

§ey,
ilişkidir.

Divan, hakça ilkelerden neler 
anlaşılması gerektiğini genel olarak 
belirledikten sonra, bunların tatbikinde 
hangilerine daha fazla ağırlık verileceği 
hususunda gene de takdir hakkına sahip 
olduğunu belirtmiştir (86).

Gerçekte, Divanın bu görüşü yeni 
değildir. 1969 Kararında, daha sonra 
meşhur olacak olan şu ifadeyi, kullanmıştır:

"Hakikat halde, Devletlerin hakça
etmek

ması, insicamı 
ortaya koymalıdır, 
şartlarını özellikle dikkate alsa bile, 
bunların ötesinde çok daha genel olan 
ilkelere de bakar.

usulleri uyguladıklarını temin
ile dikkate alabilecekleri mülahaza-amacı

ların sınırı yoktur ve genellikle bu 
neticeyi doğuracak olan şey, bir mülahaza
ya istinat edip diğerlerinin 
ihraç etmekten ziyade bütün mülahazala
rın dengelenmesidir. Farklı mülahazalara 
verilecek nisbî ağırlık problemi doğal 
olarak davanın şartlarına göre değişir

1982 Kararında hakkaniyet 
doğrudan

Divan,
kavramının hukuk olarak 
tatbik edilebilir genel bir prensip olduğu- 

belirtti (83).
Divan, 

sahanlığı
ilkelerin genel uygulamaya
olduğunu belirtmiş ve
örnek olarak şu ilkeleri vermiştir (84).

------ Coğrafyanın yeniden tanzim
sınırlandırmanın

tamamını

nu
kıta

hakça
müsait

son kararında ise, 
sınırlandırılmasında

(87).
Divan, bu yeni kararında, hakça 

ilkeleri uygularken bazı sınırlamaların 
gerekli olduğunu vurgulamıştır. Divana 
göre kıta sahanlığı kavramı hukukî bir 
nitelik kazanmış ve coğrafî özelliklerini 
kısmen kaybetmiştir. Böyle bir kıta 
sahanlığının sınırlandırılması ile ilgili 
mülahazalar ancak dikkate alınabilir. 
Aksi halde, hukukî kıta sahanlığı niteliğini 
kaybeder (88). Divanı bunlar söyletmeye 
sevkeden düşüncenin, sınırlandırmada 
jeolojik faktörlere yer olmadığı düşüncesi 
olduğu gözlenmektedir.

Divan, hakkaniyetin sınırlarını bu 
şekilde çizdikten sonra derdest davada 
hangi faktörlerin hakça bir 
götüreceğini birer birer tartmıştır. Biz 
de bunları sırası ile ele alacağız.

hakkaniyete

edilemeyeceği veya 
doğanın yetersizliklerinin telafi edilmesi 
sonucunu doğuramayacağı ilkesi,

Bir tarafın diğer tarafın doğal 
tecavüz edemeyeceği ilkesi,uzantısına

Divan, bunu, her kıyı Devletinin milletler
arası hukukun mevcut şartlarda izin 
verdiği azamî ölçüde kıyılarının ötesindeki 
kıta sahanlığı üzerinde egemen haklardan 
istifade edeceğini ifade etmenin negatif 
şeklinden başka bir şey olmadığını 
söylemiştir. sonuca------ Bütün ilgili şartların dikkate
alınması ilkesi,

------Bütün Devletlerin eşit olduğu
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değerlendirilir. Hareket noktası, kıtadır, 
genel çerçevedir. Karşılıklı kıyısal 
ilişkilerdir. Varılacak sonuç hakça 
ol malıdı r.

B- Adaların Rolü
Malta, daha incelemenin başında 

belirttiğimiz gibi, tamamıyla adalardan 
oluşan bir Devlettir. Yani, bir ada 
Devletidir. Divan önünde, taraflar adaların 
kıta sahanlığı haklarını 
Karardan anladığımıza göre, iki Taraf 
da adaların kıta Devleti gibi kıta sahan
lığına sahip olduğu hususunda, mutabık 
idi (89). Fakat, Libya hak sahipliği 
bakımından fark olmazsa bile, fiilî bir 
sınırlandırmada adaların 
şekilde ele alındığını, bu hususta ada 
Devleti ile siyasî bakımdan bir Devlete 
bağlı adalar arasında fark olmaması 
gerektiğini söyledi (90). Bu hususta, 
1977 Tahkimini örnek veriyordu. Malta 
ise, sınırlandırma bakımından ada Devleti 
ile siyasi bakımdan bir Devlete bağlı 
adalar arasında ayırım yapıyordu. Mal ta
ya göre, millletlerarası hukuk sadece 
bağımlı adaların büyüklükleri, coğrafî 
durumları, nüfus ve ekonomisine göre 
değişen bir ağırlık veriyor. Bu kural 
ada Devletine uygulanmaz (91).

Divana göre, sorun, Malta bağımsız 
olmasaydı sahip olacağı kıyısal ilişkilerinin 
bugün bağımsız bir Devlet olarak sahip 
olduğu kıyısal ilişkilerden farklı olacağı 
sorusudur. Başka bir ifade ile, Malta 
bağımsız bir Devlet değil de, çevre 
ülkelerden birinin bir parçasını oluştur- 
saydı, bu bölgedeki deniz sınırlarının 
değişik olacağı düşünülebilir. Bundan
başka, Malta aynı zamanda daha geniş 
bir coğrafi çerçeve içinde, genellikle 
yarı kapalı bir denizde olduğu için de, 
durumu özellik arzeder (92). Divan,
Filfa adacığını değerlendirme dışında
bırakmasından başka bu durumların her 
ikisini de değerlendirmiştir, 
yarı-kapalı bir denizde bulunması durumu 
incelenirken, adaların bağımsız bir 
Devlet olmayıp da İtalya'nın bir parçası 
olsalardı nasıl
farazi olarak incelenmiştir.

Divana göre, eğer Malta adaları 
İtalya'ya ait olsaydı, sınır hattı adalarla 
Libya arasında değil, Sicilya ile Libya 
arasında çizilecek ve

Ada, tek başına değil, bağlı olduğu 
veya içinde bulunduğu birimle bir bütün 
olarak tartılmalıdır. Dengeyi bozduğunda 
ise ihmal edilmelidir.

C- Kara Kütlesinin Rolü

tartışmıştır.

Libya'ya göre kıyının gerisindeki 
kara kütlesi sınırlandırmada önemli bir 

faktördür, dikkate alınması
farklı bir

coğrafî
gerekir. Çünkü, kara ülkesi kıta sahanlığı 
haklarının maddî temelini oluşturur. 
Haklılık sebebini oluşturur. Daha büyük 
kara kütlesi olan Devletin daha geniş 
bir kıta sahanlığı olmalıdır (94).

Libya'nın bu görüşü kabul edilseydi, 
toprakları çok daha az olan Malta'nın 
kıta sahanlığı da çok daha az olacaktı.

Divan, bu görüşü reddetti. Kara 
kütlesinin hiçbir 
haklarının temeli 
E öyle bir görüşün ne Devletlerin uygula
ması ile ne de BM Deniz Hukuku 
Konferansı ile benimsenmediğini ifade 
etti.

zaman kıta sahanlığı 
olmadığını belirtti.

sahanlığını 
kütlesi

Divana göre, kıta 
yaratma kapasitesi olan kara 
değildir : Kara ülkesinin üzerinde kullanı
lan egemenliktir. Kara ülkesinin deniz 
cephesi dolayısıyla ülkesel egemenlik 
kıta sahanlığı hakları yaratır. Denizde 
hiç cephesi olmayan bir Devletin de 
ülkesi olduğu halde, kıta sahanlığı 
yoktur. Devletin ülkesel egemenliği ile 
ülkesine bitişik muayyen deniz sahası 
üzerindeki haklar arasındaki hukuksal 
ilişkiyi kıyısı teşkil eder (95).

Malta'nın D- Kıyıların Uzunluğu İle Kıta 
Sahanlığı Alanları Arasında Makûl Bir
Oranın Bulunması İlkesi ~

Sınırlandırılacak deniz sahalarına 
bakan kıyıların uzunluğu ile Devletlere 
verilecek alanların genişliği arasında 
makûl bir oranın bulunması gerektiği 
ilk defa 1969 Kararında belirtilmişti :

"Dikkate alınacak son bir faktör 
makul bir orantılılık derecesinin olması 
faktörüdür. Hakça ilkelere göre yapılan 
bir sınırlandırma, ilgili Devletlere bitişik 
kıta sahanlığının kapsamı ile bu kıyıların 
ayrı ayrı uzunlukları arasında böyle bir 
orantıyı husule getirmelidir. Bu sebeple, 
düz kıyısı olan Devletlerle, belirgin 
şekilde konkav veya konveks kıyılara 
sahip Devletler arasında gerekli dengeyi 
kurmak veya çok düzensiz kıyıları daha 
gerçekçi boyutlarına indirgemek için,

muamele görecekleri

adalar
dikkate alınacaktı. Demek ki, bir Devlete 
ait adalar başka bir Devlet ile yapılan 
kıta sahanlığı sınırlandırmalarında hareket 
noktası değildir. Hareket noktası kıtalar
dır. Adaların varlığı hattın düzeltilmesinin 
sebebi olabilir (93).

Bütün bunlar gösteriyor ki, adaların 
ilke olarak kıta sahanlığına sahip olması, 
heî. halükarda kıta gibi muamele göre
ceğini ifade etmez. Ada, içinde bulunduğu 
bütüne göre taşıdığı ağırlık nispetinde

sonra
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kıyılar genel istikametlerine göre 
ölçülür (96)."

Divanın buradaki amacı, bazı kıyı 
biçimlerini dikkate almak ve uygulamada 
belirli bir metodun bu kıyı biçiminden 
dolayı sebep olacağı orantısızlıklara 
müsaade etmemekti. Benzer kıyılara 
benzer kıta sahanlığı vermek, doğaya 
saygı göstermekti. Bu suretle de. 
mesela konveks veya konkav kıyıları 
olan Devletler arasında ortaya çıkacak 
olan bazı orantısızlıklar tespit edilip 
bulunacak ve bunun düzeltilmesi yoluna 
gidilecekti.

Divan bu son kararında da. orantı- 
kriterine aynı işlevi vermiştir, 

faktörünün sınırlandırmada 
alınacak birkaç faktörden 

sadece birisi olduğunu açıkça belirtmiştir. 
Divana göre orantılılık faktörü hiçbir 
yerde sınırlandırmaya uygulanacak 
başlıca milletlerarası hukuk kuralları 
arasında zikredilmemiştir. Orantılılık 
faktörünün amacı, 1977 İngiltere-Fransa 
Tahkiminde açıklığa kavuşturulmuştur. 
Buna göre, orantılılık faktörü belli bir 
sınırlandırma yöntemini kullanmanın 
ilgili Devletler arasında kıta sahanlığının 
hakça olmayan bir şekilde sınırlandırıl
ması ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağını 
ortaya koymaya yarar (97). Bu faktör, 
Kuzey Denizi Davasında olduğu gibi, 
kıta sahanlığı sahalarının ilgili kıyıların 
uzunluğunun oranı şeklinde görülebileceği 
gibi, belli bir coğrafî biçimin eşit 
uzaklık güzergahı üzerinde hakça veya 
hakça olmayan etkilerini belirlemeye 
yarayan bir faktör olarak da görülebilir. 
Bu faktör, coğrafî gerçeklerin her bir 
Devlete kabaca benzer kıta sahanlığı 
parçaları verdiği durumlarda, belirli bir 
coğrafi biçimin sebep olabileceği 
lığı veya hakça olmayan etkileri telafi 
etmeye yarar.

Bir sınırlandırmada, 
ilkesi uygulanırken, doğanın yeniden 
tanzim edilmesi asla söz konusu değildir; 
seçilen yönteme, sonuçlarına ve coğrafi 
duruma sadık kalmalıdır.

Divan, orantılılık ilkesinin yerini 
ve önemini bu şekilde ifade ettikten 
sonra, Libya'nın iki ülkenin kıyılarının 
uzunluğun
alınmalıdır, şeklindeki talebini somut bir 
şekilde incelemiştir. Bu iddiaya cevaben 
de, orantılılığın, kıta sahanlığının deniz 
yönündeki sınırın tespitine yaramadığını; 
sadece hakkaniyetin denenmesine yaradığı
nı; bazı sınır tespitlerinde kullanılan 
bazı yöntemlerin ortaya çıkardığı haksız

sonuçları gidermeye yaradığını; eğer 
başlıbaşına bir sınır çizme aracı olsaydı, 
diğer mülahazalara gerek kalmayacağını, 
belirtmiştir. Divan, fiilî sınırlandırmada 
da bu görüşlerini uygulamıştır.

E- Devletlerin Eşitliği
Malta, kıyîlann uzunluğu ve orantılı- 

lık mülahazalarına karşılık, eşit uzaklık 
yöntemini desteklemek için Devletlerin 
eşitliği ilkesine başvurdu (98). Buna 
göre, madem ki Devletler eşittir ve 
eşit şekilde egemendir; her Devletin 
egemenliğinin yarattığı deniz sahaları, 
Devletlerden birinin kıyısı diğerininkisinden 
uzun olsa bile, aynı hukukî değere 
sahip olmalıdır.

Divan, bu hukukî iddiayı incelerken, 
iki nokta üzerinde durmuştur :

1. Devletler, kıyıların uzunluğunun 
mutlak oranına dayanan kıta sahanlığı 
paylaşımını kabul etselerdi. B,u onların 
egemen eşitliğine aykırı olmazdı.

2. Devletlerin kıta sahanlığı alanları 
üzerinde ipso jure ve ab initio olarak 
aynı şekilde hak sahibi olmaları, kıta 
sahanlığının şartları ne olursa olsun, 
sahanlığın kapsamının eşitliğini de 
tazammun etmez (99).

Divan, bundan sonra, sınırlandırmada 
ilgili bir şart olarak kıyı uzunluklarına 
gidilmesinin a priori olarak ihraç edile
meyeceğini ve Devletlerin eşitliği ilkesi
nin burada bir rolünün olmadığı sonucuna 
vardı.

lılık 
Orantılık 
dikkate

F- Güvenlik Faktörü
Malta, sınırlandırmada eşit uzaklık 

yönteminin kullanılmasını savunurken, 
iddiasını desteklemek için güvenlik ve 
savunma mülahazalarına da dayanmıştır 
(100).oransız-

Divan. bu iddiayı derdest dava 
bakımından olmazsa bile, genel olarak 
doğru bulmuş görünmektedir. Buna 
göre, güvenlik mülahazaları kıta sahanlığı 
kavramı ile ilgisiz değildir. Kıta sahanlığı 
kavramını ilk defa ortaya koyan Truman 
Bildirisinde bu mülahazalardan bahsedil-

orantılılık

miştir.
Divan, ayrıca kıta sahanlığı kavra

mının, kıyı Devletinin bu alanı askerî 
bakımdan kullanma hakkına izin verip 
vermediği konusunun taraflarca ortaya 
atılmadığını belirttikten sonra, yapılacak 
sınırlandırmanın, güvenlik sorunlarını 
belli bir mülahaza haline getirecek 
kadar tarafların kıyısına yakın bir sınır 
doğurmayacağını belirtmekle yetinmiştir.

Bu ifadelerden, herhangi bir

dikkatesınırlandırmada
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Devlet olduğu için daha kötü bir muame- 
tabi tutulmamalıdır (104).

neticede diğer gerekçeleri 
önce

sınırlandırmanın güvenlik mülahazalarını 
gündeme getirecek kadar Devletlerin 
kıyısına yakın olması halinde, bunun 
sınırlandırmada dikkate alınabileceği 
ihsas edilmiş bulunmaktadır.

G- Ekonomik Faktörler 
Gerie^ Mal ta'ya göre, bi r 

sahanlığı, sınırlandırmasında 
alınması gereken faktörler 
ekonomik faktörler de vardır. Sınırlan
dırma konusunda başka türlü varılmış 

hakça olup olmadığını 
bu faktörlere bakmak

leye
Divan,

de kullanarak 
hesaplama dışı bıraktı, sonra da Malta 
adaları ile Libya arasında bir oıta hat 

İlgili şartların bu hattı kuzeye 
gerektirdiğini belirterek 

yaklaştırdı. Çünkü 
bir unsur 

genel bi r 
içinde sınırlandırma yapılıyordu

Filfa adacığını

çizdi, 
kaydurmayı

kıta 
dikkate 

arasında Malta'ya
içinde küçük 

yer aldığı

sınırı 
Malta'nın 
olarak 
çerçeve 
(105).bir sonucun 

denemek için 
gerekir. Malta adasında enerji kaynakları 
yoktur. Malta, kalkınan bir ada Devleti
dir. Bundan dolayı, çok geniş ihtiyaçları 
vardır. Kıta sahanlığı sınırlandırmasında 
bunun dikkate alınması gerekir (101).

Divana göre, sınırlandırmanın iki 
tarafın ekonomik durumu ile etkilenmesi 
kabul edilemez. Şu mânâdaki, daha az 
zengin olan ülkeye bağlı kıta sahanlığı 
bu ülkenin ekonomik yetersizliklerini 
telafi etmek üzere arttırılamaz (102). Bu 
gibi mülahazalar hem hakkın esası, hem 
de sınırlandırma bakımından tamamı ile 
ilgisizdir. Gerçi, 
olan ülkeler lehine bazı hükümler kabul 
edilmiştir, fakat bunlar komşu Devletler 
arasındaki sınırlandırma ile ilgili değildir, 
kaynakların işletilmesine taallûk etmekte
dirler. Sınırlandırılmakta olan kıta 
sahanlığı alanı değil, buradaki kaynaklar 
"belirgin veya kolayca tetkik edilebildiği 
ölçüde", bir sınırlandırmada dikkate 
alınabilir (103).

H- Yan-Kapalı Denizlerdeki Sınır- 
1 andı rinalarda Genel Kıyısal İlişkinin

Divan, Malta ile Libya arasındaki 
kıta sahanlığı sınırının tespitinde Mal ta’-

verirken kuşkusuzya daha az alan
sınırlandırmanın yapıldığı alanın 

kapalı bir deniz olduğu fikri, ile 
İki ülkenin ilgili 

arasındaki fark 
Fakat

sadece
yarı
hareket etmemiştir, 
kıyılarının uzunlukları 
da önemli bir rol oynamıştır.
Divan bütün ülke adalardan oluşsa bile, 
Malta adalarına genel bütün (Akdeniz) 
içinde bir yer vermek suretiyle sınırlan
dırmayı yapmıştır. Böylece de yarı-kapalı 
denizlerde yapılacak bir sınırlandırma

dikkatecoğrafî unsurların 
alınacağını ortaya koymuştur (106).
da bütünMEB’de kalkınmakta

Şekli ve5- Fiilî Sınırlandırma 
Yöntemlerin 'Tatbikî

kıta sahanlığı üzerinde hakDivan,
sahibi olma ve sınırlandırma ile ilgili 

ve yöntemlerin tespittemel ilkeleri 
ettikten sonra, bu ilkelerin ve yöntem
lerin derdest davada nasıl kullanılacağını 
da açıkça izah etmiştir, 
sınırlandırmada uygulanacak yöntemler 
ve kriterler kıyı Devletinin kıta sahanlığı 
hakkı ile de yakından ilgilidir ; onunla

Malta

Buna göre

Önemi
Divan, Malta ile Libya arasındaki 

kıta sahanlığını sınırlandırırken, Malta’nın 
iddiasının aksine, bir yandan Malta’yı, 
öte yandan da Libya kıyılarını ele 
almıştır. Buna göre, sınırlandırmanın iki 
ülke 
fakat

uygun düşmeleri gerekir (107). 
ile Libya’nın kıyıları arasındaki mesafeye 
bakılırsa, dava konusu kıta sahanlığı 
sahalarının ayrı ayrı kıyılardan itibaren

alanına200 millik bir sınırlandırma 
tekabül ettiğini görürüz. Bu gibi mesafe
ler içinde hak tesisi konusunda uygulana
cak hukukun jeolojik ve jeomorfolojik 
kriterler dayanması söz konusu olamaz. 
Kıyıdan uzaklık ilkesine göre ölçülen, 
bitişiklik (adjaceny) ilkesi uygulanır. 
Böyle bir sınırlandırmada kullanılacak 
yöntemlerin ve kriterin hukukî hakkın 
kıyı Devletine atfedilmesiniıı temelinde ya
tan kavramlara göre bu kriterin sınırlandır
ma üzerindeki etkisine bakmak gerekir.

Divana göre, Libya ile Malta 
arasındaki sınırlandırma kıyıları karşı 
karşıya olan iki Devlet arasında bir 
sınırlandırmadır. Kıyıları karşı-karşıya

arasında yapılacağı doğrudur, 
sınırlandırmanın aynı zamanda 

Akdeniz’in kuzey kıyısı ile güney kıyısı 
arasında da gerçekleşeceği o kadar 
doğrudur. Bu çerçeve içinde Malta 
kuzey sahilinin küçük bir unsurudur. Bir 
an için Malta’nın, İtalya’ya ait olduğu 
düşünülürse, o zaman sınırlandırma 
İtalya ile Libya arasında yapılır. Bu 
durumda da sınırlandırma hattı, Libya 
kuzey ve Sicilya’nın güney kıyıları
arasında bir hat olmayacaktır. Sınırlandır
ma hattı, Malta adalarını dikkate alarak 
Libya ile Sicilya arasındaki itibarî
hattın biraz daha güneyinde olması
gerekecektir. Şimdi Malta bağımsız bir

nın
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Ra sil Wardija-Dclimre noktası arasında 
kalan kıyı şeridi, Filfa'nın hesap dışı 
bırakılması ile, 24 mil olmaktadır.

Böylece, iki Devletin sınırlandırma 
alanına bakan kıyıları arasında önemli 
bir fark tespit edildi. İşte, Divan bu 
farklı sınırlandırmada yansıtacağını 
belirtti. Bunun'için de iki ülke arasında 
geçici bir orta hat çizildi ve sonra bu 
hat düzeltildi. Sınır, başka gerekçelerle 
birlikte, özellikle, sınırlandırmanın 
Akdeniz'in kuzey kıyısı ile güney 
kıyısı ırasında bir sınırlandırma olduğu 
esasına da dayanılarak Mal ta'ya daha 
yakın çizildi.

SONUÇ

olan Devletler arasındaki sınırlandırmalar
da eşit uzaklık ilkesinin birinci safhada 
kullanılması, daha sonra başka araçlarla 
hakkaniyete uygun şekilde bir sonuç 
elde etmek üzere düzeltilmesi uygundur. 
Bu şekilde çizilen orta hat, geçicidir. 
Zaten Divan onu nihaî olarak kabul 
etseydi, ona bağlayıcı bir rol vermiş 
olurdu. Eşit uzaklık metodu sınırlandır
malarda uygulanacak tek metod değildir. 
Bu hususta bir karine bile yoktur. 
Diğer metodlar gibi, bu metod da 
kullanıldığında hakça bir sonuca götürme
lidir (108).

A- Eşit Uzaklık Hattının ölçüleceği
Hatlar

Kıta sahanlığının, kara ülkesinin 
uzantısı olduğu 

fizikî verilere

Sınırlandırmada eşit uzaklık yöntemi 
uygulansa bile, bu hattın her Devletin 
kendisinin tespit ettiği esas hatlardan 
itibaren başlatılması gerekmez. Divan, 
kıta sahanlığını sınırlandırırken, hakça 
bir sonuca varmalıdır. Bu da gerektirirse, 
bazı adacık, kaya veya küçük çıkıntıların 

etkisini telafi edecek tedbirler

deniz altındaki doğal 
şeklindeki jeolojik ve 
dayanan tarifi, zamanla değişmiş ve 
1985 Libya/Malta Kıta Sahanlığı Dava
sında, kıyıdan itibaren 200 millik alan 
içinde doğal uzantı esası terkedilmiştir.

sadece kıta marjının 
200 millik bir genişliği aşan Devletler 
bakımından bir mânâ ifade eder hale 

değişikliğin gerekçesi 
1982 Sözleşmesinde kabul 

200 mil

Doğal uzantı,orantısız
alabilir. Esasen, bu düşünce yeni değildir, 
1969 Kararında ifade edilmiştir (109).

düşünceye 
kıta

geçerlilik
sahanlığının

gelmiştir. Bu 
olarak da,
edilen MEB'nin genişliğinin 
olması ve aynı genişliğin kıta sahanlığı
nın dış sınırını tespit etmek bakımından 
kabul edilen iki kriterden biri olması, 
gösterilmektedir. İki Devlet arasındaki 
deniz alanının çok defa fiiliyatta 400 
millik bir genişliği aşmadığı dikkate 
alınırsa, bu gibi alanlar içinde, dolayısıy- 

vakıada, doğal

buDivan,
kazandırmak üzere, 
sınırlandırılmasında çizilen geçici 
hattın başlangıç noktalarını Malta'nın 
daha önce tespit etmiş olduğu 
hatlardan aynen başlatmamıştır. Meselâ, 
Filfa adacığını hesaplamaya katmamıştır.

hakkaniyetin bir gereği olarak

orta

esas

Bunu
yapmıştır.

öte yandan da, Libya kıyıları 
alınmış ve Malta ile Libya arasında 
geçici bir orta hat çizilmiştir. Bu 
ameliyeden sonra, Divan, bu şekilde 
ortaya koyan çıkan durumun hakça 
olup olmadığını başka vasıtlarla ölçmeye 
çıkarmaya çalışmıştır.

B- O rant ilil ık Faktörünün Tatbiki

esas
uzantınınla birçok

artık hem hakkın esası hem de sınırlan
dırma bakımından uygulama 
bulmayacağını söylemek mümkündür.

Esasen, MEB bir hak olarak 
kabul edildiği ölçüde, başka türlü bir 

da mümkün olmazdı.
MEB, yeni bir kurum olduğundan 

daha önceki hukuka göre kazanılmış 
sahanlığı haklarını etkileyecek 

şekilde ilânı ve uygulamaya konulması 
beraberinde birçok problemi getirecektir. 
Divanın, kazanılmış hakları bir kenara 
bırakarak, onlardan hiç bahsetmeden, 
yeni uygulamaya mührünü basması, 
zararsız olmayacaktır.

Kıyıdan itibaren 400 millik alan 
içinde doğal uzantının yerine mesafe 
kriterinin geçtiği kabul edilirse, ki 
Divan kabul etmiştir, bu değişikliğe 

göstermeyen Devletlerin durumu

alanı

sonuç

Divan, 200 millik alan içinde kara 
ülkesinin büyüklüğü, ekonomik ve güvenlik 
faktörleri, devletlerin eşitliği gibi faktör
lerin derdest davada ilgili faktörler 
olarak önem arz etmediklerini zaten 
belirtmişti. Ancak tarafların kıyılarının 
uzunluğu arasındaki önemli farkın dikkate 
alınacağını belirtmiş ve dikkate de almıştır. 
Divan, bu amaçla iki Devletin sınırlandır
mada dikkate alınacak kıyılarını tespit 
etmiş, buna göre de Libya'nın Akdeniz'
deki tüm kıyıları değil, Ras Ajdır ile 

arasında kalan kıyı şeridi 
alınmıştır. Bu kıyı şeridinin 

Malta'nın ise,

kıta

rıza
saklı tutulmalıdır.

1982 Sözleşmesinin görüşmelerine
Ras Zarruq 
dikkate 
uzunluğu 192 mildi r.
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esasını teşkil eden hukuk, kaçınılmaz 
olarak sınırlandırmanın ehemmiyetini 
azaltmaktadır. Hakkın temeli değişince, 
onu ölçecek araçlar üzerinde durmanın 
faydası çok defa marjinaldir.

1985 Karan bir kere daha göster
mektedir ki hukukta istikrar .ve önceden 
tahmin edilebilirlik unsurlarının önemi 
çok büyüktür. Ancak, buna riayet 
sağlamak yalnız elinizde değilse, hakla
rınızın âkibeti hakkında çok daha dikkatli 
olmak gerekmektedir.

katılmış olan Devletlerin özellikle sınır
landırma ve eşit uzaklık ilkesinin doğru
luğu veya reddi konularına dikkatlerini 
teksif etmiş olmaları, böyiece, zararsız 
olmamıştır. Sınırlandırma metodu, özellikle 
eşit uzaklık metodu etrafından koparılan gü
rültüler bir çok halde fiilen sonuç 
doğurmayacaktır. Hakkın özü, temeli 
kıyıdan itibaren belli bir mesafeye 
göre tespit edildikten sonra, sınırlandır
manın alacağı şekil artık talî bir yer 
almış bulunmaktadır. Çünkü hakkın
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GENÇLİK YILINDA 
CEZA vc İSLAH POLİTİKASI (x)

Yrd.Doç.Dr. Nur CENTEL
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Anlatım Düzeni
1. Genel Olarak Türk Ceza Hukukunda Genç Kavramı
2. Gençlik ve Suç
3. Gençlerle İlgili Ceza Muhakemesi Hükümleri
4. Gençlerle İlgili Ceza Hukuku Hükümleri
5. Genç Hükümlüler ve İni az Hukuku

1. Genel Olarak Türk Ceza Hukukun
da Genç Kavramı "baliğ"İslam hukukundaGerçekten,

(ergin) olmayanlar hakkında ceza soruş
turması yapılamıyordu. Bâliğ olmanın, 
yani bulûğa ermenin ise, erkeklerde 12, 
kızlarda 9 yaşın tamamlanmasıyla başladı
ğı kabul edilmekteydi. Buluğ

konusunda ise; din bilginleri, farklı 
görüşler ileri sürmüşlerdi. Kimine göre, 
kızlarda 17, erkeklerde 18 yaş buluğ 

idi. Kimi de bu yaşı, kız

Çeşitli ülkelerin mevzuatlarında 
belli yaşlarda, genellikle rüşt yaşının

i nf azaltında olan suçlulara ceza ve 
konularında, mahkûmiyetin yasal sonuçla
rında bazı ayrıcalıklar tanınması, muhake
melerinin
usullerle yapılması gibi; Türk hukukunda 
da 11-18 yaş arasında olup da suç işleyen 
küçüklerin cezalarının indirilmesi (TCK 
m.54, 55; ÇMK m.12), kısa süreli hapis 
cezalarının paraya çevrilmesi (647 s.K.m. 
4/2), yetişkinlerinkine oranla daha 
yüksek miktardaki cezalarının ertelenebil
mesi (647 s.K.m.6/2) ve bir kısmının 
özel mahkemelerde muhakeme edilmesi 
(ÇMK m.6) konularında hükümler vardır 
(1). Ancak, hukukumuzda 11-18 yaş

bütün olarak ele 
15-18 yaş olmak

yaşının
özelözel mahkemelerde sonu

çağının sonu 
ve erkekler için 15 olarak kabul ediyordu. 
Bâliğ olmayanların temyiz gücü olup 
olmadığına bakılmıyor; ancak, temyiz 
gücü olanlara bazı durumlarda tazır, 
yani türü, miktarı, ölçüsü şer'an belli 
olmayıp Kadı'nın uygun gördüğü biçimde 
uygulayacağı ceza verilebiliyordu. Tazır 
türlerinden de, cezadan çok, nasihat, 
tevbih, tekdir, sert yüz göstermek vb.

edici önlem niteliğim
arasın

daki küçükler bir 
alınmamış, 11-15 ve 
üzere iki gruba ayrılmıştır. 7.11.1979 gün 
ve 2253 sayılı "Çocuk Mahkemelerinin 
Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun" kapsamına ise, sadece 
15 yaşından küçük olanlar (ÇMK m.6) 
alındığına göre, kanımca şu anda ceza 
hukuku açısından ülkemizde 11-15 yaş 
arasındaki küçükleri "çocuk", 15-18 yaş 
arasındakileri ise "genç" olarak adlandır
mak mümkündür. Buradaki açıklamalarımız 
da daha çok gençlerle ilgili hükümlere 
yönelik olacaktır.

Burada bir saplama yaparak geriye 
İslâm ve Ostııanlı

gibi terbiye 
taşıyanlar uygulanabiliyordu \2).

Osrnanlı hukukunda, kural olarak 
İslâm hukukunun bu ilkeleri benimsenmiş; 
ancak, 1274 (1858) tarihli Ceza Kanunna- 
mei Hümayunu m.40'da, temyiz gücü 
olan gayribâliğ'in cezai sorumluluğunun 
bulunduğu belirtilmişti. Bu maddenin 
1329’da (1913) değiştirilmesinden sonra 
da, 0-13 yaş grubunun mutlak sorumsuz 
olduğu 13-15 ve 15-18 yaş gruplarının 
cezalarının ise, farklı oranlarda azaltılarak

hükümverilmesi öngörülmüş ve bu 
1926'da, halen yürürlükte olan 
sayılı Türk 
gi ri nceye 
(3).

765
yürürlüğe
olmuştur

Kanunu
geçerli

Ceza
kadardönecek olursak ; 

hukuklarında da, yaşın, cezai sorumluluk 
açısından dikkate görürüz.alındığını
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2. Gençlik ve Suç ilgili yasa yayınlanmış; ancak, yürürlüğe 
girişi, ertelemeler ve 2552 sayılı değişiklik 
getiren yasayla 1.6.1982'de gerçekleşmiş
se de, yasanın kapsamına sadece 15 
yaşından küçükler alınmış ve bu, 
yerinde olmamıştır.

Çünkü, Türk Ceza Kanununa göre 
18 yaşından küçüklerin cezai sorumluluk
ları tam değildir (TCK m.54, 55).
Demek ki, kanunkoyucu 18 yaşın altında
kileri "küçük", dolayısıyla korunmaya 
muhtaç ve böylece haklarında özel 
hükümler konulması gerekli kişiler 
olarak kabul etmektedir. Çocuk Mahkeme
leri Kanununda bunun dikkate alınmaması 
bir çelişki yaratmaktadır.

Ayrıca, 15-18 yaşları arasındaki 
çocuklar, kendine özgü bunalımları, 
çelişkileri olan ergenlik döneminde 
bulunmaktadır. Nitekim, sözkonusu 
dönemde çocuk, soyut düşünme yeteneği
ne sahiptir ve olayları yetişkinler gibi 
görüp değerlendirmektedir. Ancak, 
bilgisi ve deneyimi yeterli olmadığından, 
sorunların çözümünde yanılgıya düşebilir. 
Bu dönemdeki çocuk, yaşıtlarının etkisi 
altında da fazla kalır ve yetişkinlerin 
değerlerini reddederek, onların davranış
larını eleştirir. Bu durum, onun toplumsal 
kurallara uymasını zorlaştırır. Dolayısıyla, 
bu yaşlardaki çocukların da gelişim 
psikolojisi konusunda bilgisi olan yargıç
ların bulunduğu ve çocuk hakkında 
inceleme yapabilecek uzmanların görev 
aldığı bir mahkeme tarafından yargılan
ması daha yerinde olacaktır (11).

Konunun bir diğer yanı da şudur: 
Çocuk Mahkemeleri Yasasının kapsamının 
genişletilmesiyle sorun çözümlenmiş 
olacak mıdır? Bu yasa amaca uygun, 
ihtiyaca cevap verebilecek durumda 
mıdır ?

bazı yaş 
bunun da

Kriminologlar, suçun 
gruplarında yoğunlaştığını, 
genellikle rüşt yaşından hemen önceki 
dönem olduğunu ileri sürmekteyseler 
de; ülkemizde bu yoğunluğun, 22-29 yaş 
gruplarında olduğunu, istatistikler göster
mektedir (4). Nitekim, 1981-1983 arası 
üç yıllık ortalamada hükümlülerin yaş 
gruplarına göre dağılımları, 15-18 yaş 
arasındakilerde 5491 olduğu halde, 
22-29 yaş arasındakilerde bu sayı 40.433- 
tür. Çocuk saydığımız 11-15 yaş grubunun 
bu yıllardaki mahkûmiyeti ise 7 481 di r
(5).

İstatistiklere göre, ülkemizde suç 
işleyen çocuk ve gençlerin sayısında 
hemen hiç artış da yok gibidir (6). 
Ancak, bu aslında, istatistiklerin yetersiz 
olmasından ve siyah rakamların fazlalığın
dan kaynaklanan bir görünümdür (7).

Ülkemizde gençlerin (15-18 yaş 
arasındakilerin) en çok işledikleri suçların 

1965 yılında sırasıyla, hırsızlık 
(2830), ırza tecavüz (495), adam öldürme 
(268) ve kişiler aleyhinde diğer suçlar 
(101) olduğu belirtilmektedir (8). 1970-81 
yılları arasında, siyasal amaçlı adam 
öldürme, müessir fiil 
mülkiyeti tahrip suçları da artmıştır. 
Ülkemizdeki ekonomik, sosyal ve siyasal 
değişiklikler genel olarak suçu olduğu 
gibi, çocuk ve genç suçluluğunun miktar ve 
türlerini de etkilemektedir. Sözgelimi, 
köyden kente akıcılığın artması, kültür 
değişmesi ve çatışmasına neden olmakta, 
bunun sonucunda suç sayısında artış 
meydana gelmektedir (9).

ise

hırsızlık,gasp,

3. Gençlerle İlgili Ceza Muhakemesi
Hükümleri

Ceza hukukumuz açısından genç 
saydığımız 15-18 yaş arasındaki küçükle
rin, özel mahkemelerde ve özel yöntem
lerle yargılanmaları, hukukumuzda öngö
rülmüş değildir. Çünkü, 2553 sayılı 
"Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun" 

kapsamına sadece 15 yaşını bitirmemiş 
küçükler alınmış, bunların işleyecekleri 
suçların Çocuk Mahkemelerinde muhake
me edileceği belirtilmiştir (ÇMK m.6). 

ilk kez XIX.

Uygulama 
görünüm halen şu yoldadır:

- Çocuk Mahkemeleri Yasasında
mahkemeleri 

m.2'ye göre 
görevli mevcut mahkemeler küçük sanık
ları da yargılamaktadır. Kaldı ki, ÇMK 
ro-l'in» her il ve asliye mahkemesi 
örgütü bulunan her ilçede bir çocuk 
mahkemesi kurulmasını öngören hükmünün 
gerçekleştirilmesi, yani 600'den fazla 
yeni mahkeme kurulması ve bunun ÇMK 
geçici m.l gereğince Haziran 1987'ye 
kadar tamamlanması çok zordur. Bu 
mahkemelerde görev yapacak yargıçların 
çocuk sahibi olmalarının şart koşulması 
(ÇMK m.2/l-b), buna karşılık çocuk 
psikolojisi ve

mevzuatımızdakive

öngörülmüş olan çocuk 
henüz kurulmamış, ÇMK

un

yüzyılın sonlarında 
Amerika'da kurulduğu ve XX. yüzyılın 
hemen başlarında Avrupa ülkelerinde de 
faaliyete geçtiği belirtilen çocuk mahke
melerinin ; Türkiye'de kurulması 
yıldan fazla bir süre içerisinde 

* zaman söz konusu olmuş (10) ve nihayet, 
21.11.1979 günlü

50
zaman

Resmi Gazete'de suçluluğu konularında
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uzmanlaşmalarının aranmaması ise, ayrı 
bir eleştiri konusu olmaktadır (12).

- ÇMK m. 19'da öngörülenin aksine, 
iş çokluğu gerekçesiyle uygulamada 
hazırlık soruşturması, savcılar yerine, 
yine polis tarafından yapılmaktadır

(ÇMK m.9), ayrıca küçüklerin', gizli de 
olsa (ÇMK m.25) yine duruşma salonla
rında özel giysili yargıç ve savcı karşısı
na çıkartılmalarını (16) hâttâ tutukluysa- 
lar, zincirli olarak adliye binasına 
getirilmelerini (17) önleyecek hükümlerin 
bulunmaması sakıncaları mevcuttur.

- Küçüğün müdafi ile savunulması 
mecburiyeti de Çocuk Mahkemeleri 
Yasasıyla getirilmediği gibi ; 
m.l38'de yer alan, 15 yaşını bitirmemiş 

mahkemece bir müdafi atanabile- 
hüküm uygulamada

(13).
Çocukların işledikleri suçun 

fark ve temyizinde olup olmadıkları 
konusunda yine sadece hükümet tabibi 
raporuna itibar edilmekte, esaslı bir 
gözlem yaptırılmamaktadır (14).

Yargılama sonunda, işlediği 
suçun fark ve temyizinde olsa bile, 
gerekli görüldüğü takdirde küçüğe ceza 
verilmeyip ÇMK m. 10'daki önlemlerden 
sadece ilkinin, yani veliye, vasiye veya 
bakıp gözetmeyi üzerine alan akrabadan 
birine teslimin uygulandığı olmaktadır. 
Bu maddede öngörülen diğer tedbirlerin 
uyglanması ise, henüz mümkün değildir. 
Çünkü, ülkemizde, bu maddede öngörülen 
anlamda çocuk bakım ve yetiştirme 
yurtlan veya benzeri resmi yahut özel 
kurumlar, tedavi, eğitim evleri bulunma
dığı gibi; bu küçükleri bir işyerine 
yerleştirme de mümkün olmamaktadır.

- Mahkemenin tedbir uygulanmasına 
karar verebilmesi için de, sadece devlet 
hastanelerinde görevli bir sosyal hizmet 
uzmanından rapor alınmakta ve ayrıca 
küçük, psikolog, pedagog gözlemine 
tâbi tutulmamaktadır. Bu açıdan, ÇMK 
m.20/2'de kullanılan ifade biçimi 
eleştirilmektedir (15).

Tedbir uygulanması,

CMUK

sanığa
cegı yolundaki 
hemen hiç kullanılmamaktadır.

Bu durumda, sadece yasanın kapsa
mının 18 yaşa kadar genişletilmesinin 
yeterli olmayacağı açıktır. Bunun yanında, 
belirttiğimiz sakıncaları giderecek 
yasal düzenlemelerin yapılması ve daha 
da önemlisi, yasanın öngördüğü ve 
gerektirdiği kurumların biran önce 
kurulması gerekmektedir. »

4. Gençlerle İlgili Ceza Hukuku
Hükümleri

Diğer hukuklarda olduğu gibi, 
hukukumuzda da yaş küçüklüğü cezai 
sorumluluğu etkileyen fizyolojik, sübjektif 
bir nedendir (18). Türk hukukunda, 11 
yaşını bitirmemiş (sağı r—di İsiz ise, 15) 
küçükler hakkında, bir suç işledikleri 

kovuşturma yapılamaz ve 
verilemez. Ancak, eylem 1 yıldan fazla 
hapis cezasını gerektiriyorsa, haklarında 
tedbir uygulanır (ÇMK m.ll, TCK 
m.53). 11-18 Yaş arasındaki küçüklerin 
cezalarında ise, indirim yapılır.

Yaş küçüklüğü nedeniyle 
ne ölçüde indirileceğini 
hükümler hukukumuzda, TCK m.54, 55
ve ÇMK m. 12’de ye rai maktadır.

TCK m. 5 5* te suç işlediği sırada 
15 yaşını bitirmiş olup da 18 yaşını 
tamamlamamış olanların (sağır-dilsiz 
ise, 18-21) cezalarının şu ölçüde indirile
ceği öngörülmektedir: İdam cezası
yerine 20 seneden az olmamak üzere 
ağır hapis, müebbet ağır hapis yerine 15 se
neden 20 seneye kadar ağır hapis, diğer 
cezalar için ise, üçte bire kadar indirim 
(14 yıldan fazla olmamak koşuluyla). 
Maddede ayrıca, bu küçükler için kamu 
görevlerinden kısıtlılık ve genel güvenlik 
gözetimi altına alınmanın uygulanmaya
cağı da belirtilmektedir. Tekerrür 
hükümlerinin uygulanması ise, mümkündür.

TCK m.54 ve ÇMK m.l2'de ise, 
suçu işlediği sırada 11-15 (sağır-dılsız 
ise, 15-18) yaş gurubunda ve işlediği suçun 
far ve temyizinde küçüklerin cezalarının 

indirileceği göste-

cezazaman

küçüğün 
girmemesi açısından 

onun
cezaevi ortamına 
çok yararlı ise de, bu durum 
başlangıçta genellikle tutuklanıp aynı 
havayı teneffüs etmiş olmasıyla anlamını 
büyük ölçüde yitirmektedir. Çünkü, 
ÇMK m.37'de öngörülen çocuk tutukevle
ri ülkemizde henüz kurulmamıştır. Bu 
küçükler, genel cezaevlerinin "sübyan 
koğuşu" denilen kısımlarına konulmakta
dır.

cezanın
düzenleyen

- Çocuk Mahkemeleri Kanununda, 
çocuk mahkemelerine özgü 

özel muhakeme kuralları yer almamış; 
şahsi davanın kabul edilmemesi (ÇMK 
m.23), şikayetin geri alınmasının kamu 
davasını düşürmemesi (ÇMK m.24), 
3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme 
Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerinin 
uygulanmaması (ÇMK m.26) gibi sınırlı 
bazı değişiklikler getirilmiştir. Buna 
karşılık, küçüklerin yetişkinlerle birlikte 
suç işlemiş olmaları durumunda, çocuk 
mahkemesinde görülen bir davanın 
genel mahkemedeki dava ile birleştirilerek 
orada görülmesi olanağının bulunması

tamamen

ölçüdene
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yönetilip, içinde özel bir rejimin uygulan-
gerekmektedir (20).
Gerçi mevzuatımızda bu ilkeler 

doğrultusunda hükümler ye rai maktadır. 
Sözgelimi, TCK m.55/2'ye göre, 15-18 

arasında suç işleyip hüküm giyen 
küçüklerin cezaları, onlara mahsus 
cezaevlerinde çektirilecektir. Ancak, 
hemen aynı maddede ".. veya büyüklere 
mahsus cezaevlerinin özel kısımlarında" 
da cezanın çektirilebileceğinin öngörülme
siyle, "ayrı yerde infaz" ilkesinden 
sapılmasına imkân da tanınmıştır. Bu 
hükümlüler, infaz sırasında 18 yaşını 
geçmiş olduklarında da, bazı koşullarla, 
mahsus cezaevlerinde veya büyüklere 
mahsus cezaevlerinin özel kısımlarında 
kalabileceklerdir (21).

öte yandan, ÇMK m.36'ya göre 
de, suçu işlediği zaman 11-15 yaş arasında 
olan ve cezanın çektirilmeşine başlandığı 
anda 18 yaşını doldurmayan küçüklerin 
cezalarının, çocuk islâhevi veya çocuk 
cezaevlerinde çektirilmesi gerekmektedir.

Yetişkin ve çocuk cezaevleri, 
mevzuatımızda, kapalı-yarı açık-açık 
olarak sınıflandırılmakta (647 s.K.m.ll), 
ancak bunlar, kapalı ile başlayıp açık 
ile biten müterakki bir sistem oluşturma- 
yıp, hükümlü, gözlem sonunda hakkında 
uygulanacak tretman bakımından durumu
na uygun olan cezaevlerinden birine 
konmakta ve sonra birinden diğerine, 
ya da aynı tip başka cezaevine nakledile- 
bilmektedir (Ceza İnfaz Kurumlan ile 
Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların 
İnfazına Dair 1.8.1967 günlü Tüzük 
m.116). Ceza İnfaz kurumlarında sosyal 
hizmet uzmanı ve psikolog bulunması 
da, 1930 tarih ve 1721 sayılı "Hapishane 
ve Tevkifhanenin İdaresi Hakkında 
Kanun"un 1979 tarih ve 2240 sayılı yasayla 
değişik 6. maddesinde öngörülmektedir.

Ancak, ülkemizde henüz mahsus 
cezaevleri ve ÇMK m.43 ve geç.m.l 
gereğince, Adalet Bakanlığınca Haziran 
1987'ye kadar kurulması gereken çocuk 

, cezaevleri

rilmektedir. Bu maddelere göre, bu 
küçüklere, idam cezası yerine 15 sene, 
müebbet ağır hapis cezası yerine 10 
seneden az olmamak üzere hapis cezası 
verilir. Diğer cezalar ise, (7 seneden 
fazla olmayacak biçimde) yarıya indirilir. 
Ağır hapis cezalan, hapse çevrilir. Kamu 
hizmetlerinden yasaklılık ve genel güvenlik 
gözetimi altına alınma, bu küçüklere 
uygulanmaz ve hükümlülükleri tekerrüre 
esas olamaz.

ması

yaş

Birbirinin tekrarı olan bu hükümler
den ÇMK m.l2'nin, özel kanun hükmü 
olmak nedeniyle artık 
yürürlükten 
Ancak, kanunkoyucu bu düşüncede olmasa 
gerektir ki, Çocuk Mahkemeleri Yasası 
yürürlüğe girdikten 6 ay sonra, 21.1.1983 
gün ve 2787 sayılı yasayla, TCK 
metninin, ÇMK m.12 ve 36'ya paralel 
biçime getirmiştir. Bunun pratik yararı, 
ÇMK m.6/3 ve 9/31 te gösterildiği üzere, 
çocuk mahkemelerinin yargılama yapama
yacağı durumlarda, küçüklerin cezalarının 
TCK m.54 gereğince aynı oranda indirile
bi 1 mesini sağlamaktır, kanısındayım.

Ancak, ideal olan; bu ikili sistemi 
terkedip, 11-18 yaş arasındaki tüm küçükle
ri birleştirerek 
cezaya karar 
yetkisi tanımak yoluna gidilmesidir (19).

öte yandan, küçük suçluların cezala
rının ertelenmesi, yetişkinlerinkine oranla 
daha yüksek miktarlar 
olabilmektedir. Suçu işlediği 
15-18 yaş arasında bulunanların mahkum 
edildikleri 1 yıla kadar ağır hapis, 2 
yıla kadar hapis veya hafif hapis cezası 
ertelenebilmektedir (647 s.K.m.6/2).
Yetişkin suçlular için bu miktarlar 6 ay 
ve 1 yıldır.

TCK m.54'ü
düşünülebili r.kaldırdığı

m. 54

yargıca bir önlem veya 
verme konusunda takdir

için sözkonusu
zaman

ÇMK m.38'e göre ise, 15 yaşını 
doldurmamış küçüklerin, 3 yıla kadar 
olan tüm özgürlüğü bağlayıcı cezalarının 
ertelenmesi mümkündür.

Ayrıca, 647 s.K.m.4/2’ye göre, 18 
yaşından küçüklerin kısa süreli, yani 6 
aya kadar olan özgürlüğü bağlayıcı 
cezalarının, para cezasına veya sözkonusu 
maddenin birinci fıkrasında gösterilmiş 
olan diğer tedbirlere çevrilmesi gerekmek
tedir.

bulunmamaktadır.
mahkûmlar halen, yetişkinlere mahsus 
cezaevlerinin "sübyan koğuşu" denilen
kısımlarında bulundurulmakta ve hakların
da hiç bir farklı rejim uygulanmamaktadır. 
1983 yılı itibariyle ülkemizde 
634

Genç

5- Genç Hükümlüler ve İnfaz Hukuku
Küçüklere verilen cezalar daha çok 

özel önleme amacına yönelik olduğundan, 
onlarm özgürlüklerini kısıtlamaktan 
olabildiğince kaçınılmak gerektiği gibi; 
?!? ..^P bulundurulacakları kurumların da 
buyuklerınkınden tamamen ayrı ve bağımsız 
olması, özel eğitimli kişiler tarafından

mevcut 
kapalı,

7'sinin açık olduğu 
gözönüne alındığında (22), genç (ve 
yetişkin) hükümlülerin açık ya da yarıaçık 
cezaevlerinde bulunma şanslarının nekadar 
az olduğu da ortaya çıkmaktadır. "Çocuk 
Ceza ve Islahevi" adını taşıyan ve 1983 
yılı itibariyle 5 adet olduğu belirtilen

cezaevinden 604* ünün 
18* inin yarıaçık,
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(23) Kurum ise, sadece islâhevi olarak 
kullanılmakta, 11-15 yaş arasındaki suçlu 
çocuklar burada bulundurulmakta ise de ; 
daha önce de belirttiğimiz gibi, bu 
küçüklerin büyük 
başlangıçta 
mahsus cezaevlerinin sübyan koğuşuna 
konulmuş olma çelişkisiyle karşı karşıya- 
dırlar (24). Ayrıca, islâhevi erinde suçlu 
çocuklar eğitilmekte, bir meslek sahibi 
olmaları için çalıştırılmakta, ancak bu 
kez de, islâhevinden çıktıklarında, ÇMK 
m. 44/h'da da öngörülmüş infaz sonrası 
yardım kuıuuılarının henüz bulunmaması 
nedeniyle zor durumlarda kalmaktadırlar.

11 yaşından küçük çocukların,'suç işledik
lerinde TCK m. 53 gereğince konacakları, 
devlet denetim ve yönetimi altındaki 
kurumlar da, Türk Ceza Kanununun 
yürürlüğe girdiği 1926 yılından bu yana 
henüz kurulmuş değildir.

olarak,
çocuk ve gençlerle ilgili hükümlerin 
işlerlik kazanabilmesi için önce, bu 
hükümlerin

bir çoğunluğu da 
tutuklanıp yetişkinlere

mevzuatımızdakiSonuç

kurumlarıngerektirdiği 
kurulması ve bu kurumlarda görev yapacak 
elemanların 
tekrarlamak gerektiği kanısında olduğumu 
beli rterek, 
istiyorum.

zorunluğunueğitilmesi

vermeksözlerime son
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konusubulunup bulunmaması

KUNTER, 67; KONANÇ, 
ve Yargılamakla

nın ve

da büyüklerle 
çıktığı
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AMERICAN DEPOSITORY RECEIPTS

By Ümit HERGÜNER
Special Counsel on Foreign Law Firm of Reid & Priest, 

New York-Washington, D.C.

dollars. Dividends in cash are collected 
by the depository bank or its non-U.S. 
affiliate and paid in U.S. dollars to 
registered ADR holders appearing on 
the record books at the depository. 
Similarly, dividends in 
additional shares are 
distributed in the form of ADRs.

ADRs are issued in two varieties:
where the initial

Turkey has extended a warmer 
welcome to foreign investors during 
the last six years as a result of its 
policy changes aimed at free-market 
economy. Business circles and the 
ruling govemment expect 
inereased inflovv of foreign Capital and 
technology can do much to accelerate 
Turkey's economic development. In 
this regard, the present note discusses 
American Depository Receipts (ADRs) 

specific U.S. financing device 
that can help to attract U.S. invesment 
in the stock of Turkish companies.

An ADR is a negotiable receipt 
designed specifically to facilitate the 
purehase, holding and sale of foreign 
securities by U.S. investors. The aetual 
ADR certificate States the liability of 
the American depository bank to the 
holder regarding dividends, proxies and 
rights offerings pertaining to the 
underlying shares.

Foreign securities 
basically in two forms in the U.S. : 
(l) as they were issued in the country 
of incorporation or (2) in the form of 
ARDs. Since U.S. investors find foreign 
shares more palatable if they come in 
the form of U.S. securities, the ADR 
has become extremely popular. ADRs 
have several advantages över ordinary 
shares:

the form of 
either sold or

that an

"sponsored" ADRs, 
decision to issue the negotiable receipt 
lies vvith the foreign company and the 
administrative

as a borne by the 
same; and "unsponsored" ADRs, where 
the decision to issue lies with a third 

ot her than the foreign company

costs

party
(i.e. a U.S. securities dealer) and the 
issuing bank biliş the investor for its 
Services.

A "sponsored" ADR facility is
a foreigngenerally required w h ene ver 

company ptıblicly issues its shares in 
the U.S. Capital markets. The non-U.S.

Depositinto atraded enterscompany
Agreement vvith a U.S. depository bank 
and registers, by a simple procedure, 
the ADRs vvith the Securities and 
Exchange Commission (SEC). In the 
Deposit Agreement the company agrees 
to pay the specified fees of the 
depository which under an unsponsored 
type are paid by the ADR holders 
directly. After entering into a Deposit 
Agreement with the company, the 
ADR issuing bank will enter into an 
agreement vvith a non — U.S. bank, 
sometimes an affiliate, to act as a 
custodian for the 
The custodian bank is charged vvith 
the safekeeping of the underlying shares 
and is responsible for delivering them 
at the diseretion of the ADR responsible 
for delivering them at the diseretion 
of the ADR issuing bank to persons 
exchanging ADRs for the underlying 
shares.

are

1. The ADR arrangement provides 
converting foreigna mechanism for 

securities into a form familiar to U.S. 
investors (i.e. registered form); enhances 
transferability ; and inereases the 
availability of information about the 
issuer of the foreign securities and its

underlying shares.

activities.
2. ADRs can be issued in a ratio

(e.g. onethan one to onegreater
ADR can equal five shares).

3. The ADR mechanism 
the translation of dividends into U.S.

eases
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SccuritiesAssociation of 
Automated Quotations (NASDAQ). For 
each of these markets there are certain 
listing and 
applicable to foreign issuers. Most of 
the largest companies in the U.S. have 
their shares listed on the NYSE. However, 
an increasing number of companies are 
taking the view that a NASDAQ quotation 
can provide substantially epuivalent 
trading liquidity and stature to those 
of the NYSE and AMEX.

Offering a foreign company's 
shares to U.S. investors through ADRs 
vvould provide 
advantages, suclı 
financing capability and investor relations, 
broadened ownership, funding of foreign 

higher company valuation 
flexibility. However, 

there are also a fevv disadvantages 
that should be considered : The disclosure 
requirements connected with the issuance 
of public securities are generally more 
rigorous in the U.S. than in the hoşt 
country of the foreign issuer ; in the 
inital offering the foreign issuer 
incur a significant amount of expenses; 
and finally, the issuance procedure 
may take up to four months. In any 
event, ADRs merit a careful consideration 
by Turkish businesses as potential 
financing devices that may facilitate 
U.S. investment in the shares of Turkish

DealersAn "unsponsored" ADR arragement 
is normally effected by a U.S. depository

bank),
the request of a U.S. broker who is 
interested in the foreign company's 
shares. The depository bank need not 
obtain the prior approval of the company 

unsponsored ADR facility 
but, in practice, usually does so. 
unsponsored
depository does not act for or 
of the foreign company but mcrely 
pursuant to the agreement contained in 
the ADR itself vvlıich is between the 
holder of the ADR and the depository. 
The depository bank registers the ADRs 
with the SEC by a short and simple 
procedure vvhereby the foreign company 
assumes no responsibility or liability to 
the SEC, nor does it incur any cost in 
establishing the facility.

ADRs help to provide the fi.nancial 
community with an orderly mechanism 
for trading foreign securities and gives 
the ADR holder a centralized point of 
reference, i.e. the depositary, whom he 
can contact to obtain annual reports or 
to consult should he have a question 
with respect to dividends, changes of 
address, ete.

There are three majör national 
share markets where ADRs can be 
traded in the U.S. : New York Stock 
Exchnage (NYSE),
Exchange ( AMEX )

often at(a com merci al quotatıon requırements

to create an
In an

theADR arrangement
behalfon

the company with
as improved U.S.

expansıon, 
and inereased

wi II

American Stock 
, and National companies.
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA YÜRÜTME ORGANI 
(1982 Anayasası Döneminde)

Ar.Gör. Turan YILDIRIM
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanı

tarafından yerine getirilir.11
Anayasa Mahkemesi 6. 

şöyle yorumlamıştır :
"Anayasanın 5. ve 6. maddelerine 

göre ilkel bir yetki olan yasama yetkisi
ne sahip Yasa Koyucu, belli konuda 
gerekli kuralları eksiksiz olarak koyacak 
eğer uygun veya zorunlu görürse, onların 
uygulanması yolunda sınırları iyice
gösterilmiş alanlar bırakacak, idare 
ancak o alanlar içerisinde, takdir 
yetkisine dayanarak, yasalara aykırı
olmamak üzere bir takım ^ kurallar
koyup yasanın uygulanmasını sağlayacak
tır. Anayasanın 6. maddesindeki yürüt
menin yasalar çerçevesinde görevim

kuralının anlamı

1982 Anayasası 
Mahkemesinin

1982 Anayasasının hazırlandığı 
en fazla durulan maddeyidönemde, üzerinde 

konu "Yürütme" nin güçlendi rilmesiydi. 
1961 Anayasası döneminde yürütmenin 
yeterince güçlü olmaması, Cumhurbaşkanı 
Kenan EVREN tarafından Anayasanın 
"en büyük ve tashih kabul etmez zaafı" 
olarak nitelendiriyordu (1).

Ayrıca Danışma Meclisi Anayasa 
Komisyonu Başkanı, Anayasa tasarısını 
Danışma Meclisine sunarken 
konuşmada, 1961 Anayasasının yürütmeyi 

bağımlı kıldığını, bu durumun 
teşebbüs kabiliyetini 

çıkaracağı

yaptığı

yasamaya
yürütmeninise

azalttığını
kanunları bekler hale koyduğunu, söylü
yordu (2). ...................... .......

Yürütmenin güçlendirilmesi eğilimi 
doğrultusunda hazırlanan 1982 Anayasasın
da yürütme, şu şekilde düzenlenmiştir :

M.8 : "Yürütme yetkisi ve görevi,
Kurulu

yasamanınve
getireceğiyerine 

budur." (3)
Bu çalışmada 

döneminde Anayasa 
verdiği kararlardan 5 tanesi konuyla 
ilgili bulunarak incelenmiştir. Kararlar 
tarih sırasına göre ele alınacaktır.BakanlarCumhurbaşkanı ve 

tarafından, Anayasa ve kanunlara uygun 
olarak kullanılır ve yerine getirilir."

güçlü yürütme 
1982 Anayasası,

Anayasa Mahkemesi Kararları :
1- 18.1.1984 tarihli, 2972 sayılı 

"Mahalli İdareler île Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanun'un 2., 11., 14., 23., 35., geçici
3., geçici 5. ve geçici 7. maddelerinde 
yer alan kimi hükümlerinin Anayasanın
2., 10., 31., 62/1., 2., 68/2. ve 91/1.,
2., maddelerine aykırı olduğu one 
sürülerek, iptali istemiyle açılan dava

Görüldüğü gibi, 
anlayışla hazırlanan 
1961 Anayasasından farklı bir şekilde.
Yürütme kuvvetini aynı zamanda "yetki" 
olarak nitelemiştir.

Yürütmenin "yetki" olarak da 
kabul edilmesi, Anayasal sistemimizde 
ne gibi bir değişiklik meydana getirecek
tir? Bir başka söyleyişle, yeni düzenle
meyle ne değişmiştir?

Bu çalışmada, soruna Anayasa
Mahkemesi'nin nasıl yaklaştığı incelenecek
tir. 6 Kasım 1983 seçimlerinden itibaren 
Mahkemenin verdiği kararlarda 1982
Anayasası'nm 8. maddesinin ne şekilde 
yorumlandığı ortaya konulmaya çalışıla
caktır.

(4) : MahalliAnayasa Mahkemesi,
İdareler seçimlerinde konulan baraj 
hükmünü Anayasaya aykırı bulmamıştır. 
Mahkemeye göre, kanun koyucu" 
halkın serbest irade izharı yollarını 
tıkayacak veya siyasi hayatın cereyanını 
bir tek partinin tekeline bırakacak ve 
çok partili rejimi yok edecek düzenleme
lerde bulunmadıkça ... belli seçim 
usullerinden birisi üzerinde ..." karar

• ••

yürütmeyiAnayasası'nda 
düzenleyen 6. madde şu şekildeydi .

"Yürütme görevi, kanunlar çerçeve
sinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

1961
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verebilecektir.
Seçim sistemine getirilen baraj, 

bilindiği gibi, yönetimde istikrarı sağla
maya yöneliktir. Yönetimdeki istikrar 
ise yürütme organının rahat ve etkin 
çalışmasını sağlıyacaktır.

Mahkeme seçim sisteminin barajlı 
olmasını Anayasaya aykırı görmeyerek 
'güçlü yürütme' nin en önemli

yurt dışında yetiştirilme usul ve esasları
nın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı tarafından düzenleneceği hükme 
bağlanmıştı r.

Mahkeme, bu hükmü, üst kademe 
yöneticilerinin yetiştirilme usul ve 
esaslarının kanunla özel olarak düzenlen
mesini öngören Anayasanın 128. maddesi
nin son fıkrasına aykırı olduğunu söyle
mek t edi r.

unsuru
olan istikrar’ öğesini korumuş ve 
dolaylı olarak güçlü yürütme felsefesine 
destek vermiştir.

2- 2.2.1984 günlü 2976 sayılı
* Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun un" 3. maddesinin Anayasanın
ve 167/2 maddelerine 

aykırılığı nedeniyle iptali 
açılan dava (5) :

2976 Sayılı Kanunun 3 maddesinde 
yer alan, vergi ve benzeri mali yükümlü
lükler dışında ek mali yükümlülüklerin 
adlarının ve içeriklerinin belirtilmemiş 
olması ve bunların miktarlarının Hükümete 
bırakılması yolundaki hükmün, 
yetkisi nin

"... Oysa iptali istenilen maddede.
kurumlarda 

eğitime kimlerin katılacağı ; 
eğitim süresinin hiç değilse alt 
ne olacağı, uygulanacak programların 
niteliği konusunda herhangi 
beli denmemiştir."

Mahkeme, kanunda herhangi bir 
ilkenin belirlenmemiş ve hiç bir esasın 
tesbit edilmemiş

örneğin. eğitimin hangi 
yapılacağı

sınırının
istemiyle bir esas

olmasını yasama 
yetkisinin devri olarak kabul etmiş ve 
sözkonusu hükmü Anayasa'nın 7. maddesi
ne de aykırı bulmuştur.

Kararda göze çarpan önemli nokta, 
"herhangi bir ilke" veya "hiç bir esasın" 
tespit edilmemiş olduğu gerekçesiyle. 
Yasama yetkisinin devredilmiş sayılması
nla* Böylelikle Mahkeme, 1961 Anayasası 
dönemindeki içtihatlarına yaklaşmakta, 
fakat kesin bir ölçüt getirmemektedir

Yasama 
geleceği 

şu görüşü
devri anlamına 

iddiasına karşı Mahkeme 
ileri sürmektedir :

Anayasa'nın 167 
ikinci fıkrasının maddesinin 

vermiş olduğu yetkiye 
dayanarak Yasama Organı. "Dış Ticaretin 
Düzenlenmesi" ni 
bırakmıştır. O halde 
Anayasa'ya 
konunun

yürütme organına 
Bakanlar Kurulu, 

uygun olmak koşuluyla bu
t-om ı •• ^er.^®ves*n*n genel esaslarını, 
temel yönlerim ve ayrıntılarını tümüyle 
düzenleme yetkisine sahiptir."

Mahkeme
Yasamadan aldığı 
aşamayacağını 
8. maddesinin anlamını 
lamaktadır :

(7).
Ancak, kararın. devamında bu

oe ırsızlığı atan Mahkeme, Anayasanın 
maddesinin anlamını şu şekilde

açıklamaktadır :
"Anayasa 

kararlarında

8.
Bakanlar Kurulunun 

yetkinini sınırlarını 
belirterek.

Mahkemesinin çeşitli 
belirtildiği gibi, Yasa 

Koyucu belli konularda gerekli kuralları 
koyacak, çerçeveyi çizecek, eğer uygun 
veya zorunlu görürse, onların uygulanması 
yolunda sınırları belirlenmiş 
uakacak. idare ancak o alanlar içinde 

takdir yetkisine dayanmak suretiyle 
yasalara aykırı olmamak 
takım kurallar koyarak 
masını sağlayacaktır.

Esasen, Anayasa'nın 8. maddesinin, 
yürütme yetkisi ve görevinin Anayasaya 
ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve 
yerine getirilir kuralının 
budur."

Anayasanın 
şu şekilde açık-

T?" *»-<!-«r-=v-5 ütu Svr- *£22kullan,Iacağ‘ ve yerine 
getirileceği kuralının anlamı budur "
savıl." 0°, 1985 8ünlü- 3149
yİh' ' U ■ Kademe Yöneticilerinin
AnnvH 1" m6S*7 Hakklnda Kanun" un 
Anayasan,n 7, 8, n., 128.
maddelerine aykırılığı
istemiyle açılan dava (6) :
, f,]3149 May,h kanunun 2. maddesinin
3. fıkrası ile, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği ve Türkiye Büyük Mille 
Meclis, Başkanlığı idari teşkilat, üs 
kademe yöneticilerinin yurt içinde ve

alanlar

üzere bir
yasanın uygulan-

anlamı da
ve 140. 

nedeniyle iptali Mahkeme bu düşünüşün ışığında 
janunun 3. maddesini de Anayasaya 
y in bulmuştur. 3. maddeye göre : 

eğitimin yapılacağı yerler, eğitime 
!aca darın tesbiti, eğitimin süresi, 

eğitimde uygulancak programlar ile 
eğitimle ilgili diğer usul ve esaslar,
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Devlet Personel Dairesi Başkanlığı ile 
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi 
Enstitüsü'nün görüşü alınarak, Başbakanlık
ça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecekti.

"Maddede yer verilen ve yönetmeliğe 
bırakılan hususlar, eğitimin usul ve 
esaslarını oluşturan konulardır. Nitekim 
kanun "diğer usul ve esaslar" demekle 
belirtilenlerin niteliğini açıkça ortaya 
koymuştur.

yürütmenin sübjektif hakları- etkileyen 
bir kural koyma yetkisi bulunmamaktadır. 
Yasa ile yetkili kılınmış olması sonuca 
etkili değildir."

5- 20.11.1984 tarihli 3082 sayılı 
"Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde 
Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan özel 
Teşebbüslerin * Devletleştirilmesi Usul 
ve Esasları Hakkında Kanun" un 2. ve 
3. maddelerinin Anayasanın Başlangıç 
kısmı ile 2., 5., 10., 47. ve 107. madde
lerine aykırılığı nedeniyle iptali istemiyle 
açılan dava (9) :

3082 sayılı yasada devletleştirme 
yetkisi Yürütme organına tanınmamış, 
devletleştirmenin kanunla yapılması 
öngörülmüştür.

Anayasa Mahkemesi bu kararında, 
temel haklardan olan mülkiyet hakkına, 
çalışma ve özel teşebbüsler kurma 
hürriyetine sınırlamalar getiren devlet
leştirme yetkisinin, Yasama organınca 
kullanılmasının daha güvenceli olacağını 
belirtmektedir.

" Yasama yetkisi asli bir yetki 
olması dolayısıyla yasama organı, 
dilediği alanı, kuşkusuz Anayasa ilkelerine 

koşuluyla düzenleme

Anayasanın 128. maddesinin son 
fıkrası, üst kademe yöneticilerin yetişti
rilme. usul ve esasların kanunla özel 
düzenlenmesini emretmektedir. Oysa 
iptali istenen maddede, örneğin, eğitimin 
hangi kurumlarda yapılacağı, eğitime 
kimlerin katılacağı, eğitim süresinin 
altı sınırının ne olacağı, programların 
niteliği konusunda esas belirtilmemiştir."

4- 21.6.1984 tarihli ve 3029 sayılı 
"21.11.1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu 
Kanununun 35. maddesi ile 
tarih ve 442 sayılı Köy Kanununu 87. 
maddesine birer Fıkra Eklenmesi Hakkında

18.3.1924

Kanun'un 1. ve 2. maddelerinin Anayasa- 
Başlangıç Bölümü ile 3., 7., 16.,

44. ve 45. maddelerine aykırılığı iddiasıy
la iptali istemiyle açılan dava (8) :

Anayasa Mahkemesi. bu davada 
yürütmenin "Yetki" olarak nitelendiril
mesini de incelemektedir. Mahkemeye 
göre, yürütmeye "Yetki" olma gücünü 

esaslar, "Anayasanın çeşitli madde
lerine serpiştirilmiş durumdadır."

Kararda, bu esaslar birer birer 
sayılmaktadır :

a) Olağanüstü haller ve sıkıyönetim 
süresince, Cumhurbaşkanı*nın Başkanlığın
da toplanan Bakanlar Kuruluna tanınan 
doğrudan doğruya K.H.K çıkarma yetkisi;

Kurulunun, vergi, 
resim, harç ve benzeri mali yükümlülük- 

muaflık, istisnalar ve indirim

nın
uygun olmak 
yetkisini haizdir... Anayasa*nın kişilerin 
temel haklarından olan mülkiyet hakkına, 
çalışma ve özel teşebbüsler kurma 
hürriyetine sınırlamalar getiren devletleş
tirme yetkisinin yasama 
kullanılmasının kişiler için çok daha 
güvenceli olduğu kuşkusuzdur..."

organınca
veren

DEĞERLENDİRME
1961 Anayasasında yürütme şu 

şekilde düzenlenmişti :
"Yürütme görevi, kanunlar çerçevesin

de Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 
tarafından yerine getirilirn(M. 6).

Anayasa Mahkemesi, 6. maddeyi 
şu şekilde yorumlamaktaydı :

"Anayasanın 5. ve 64. maddelerine 
göre ilkel bir yetki olan yasama yetkisine 
sahip Yasa Koyucu, belli konuda gerekli 
kuralları eksiksiz olarak koyacak eğer 
uygun veya zorunlu görürse, onların 
uygulanması yolunda sınırları iyice 
gösterilmiş alanlar bırakacak, idare 
ancak o alanlar içerisinde takdir yetki
sine dayanarak, yasalara aykırı olmamak 
üzere bir takım kurallar koyup yasanın 
uygulanmasını sağlayacaktır. Anayasanın 
6. maddesindeki yürütmenin yasalar 
çerçevesinde görevini yerine getireceği 
kuralının anlamı budur."

1982 Anayasasında Yürütme, 
maddede düzenlenmiştir :

b) Bakanlar

lerin
oranlarına ilişkin hükümlerde kanunun 
belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içerisin
de değişiklik yapmak yetkisi;

c) Dış ticaretin ülke ekonomisinin
düzenlenmesiolmak üzereyararına

amacıyla, Bakanlar Kurulunun ithalat, 
ihracat ve dış ticaret işlemlerine, vergi 
ve benzeri yükümlülükler dışında, ek 
mali yükümlülükler koymak ve bunları 
kaldırmak yetkisi.

"Yürütmenin tüzük ve yönetmelik 
çıkarmak gibi klasik düzenleme yetkisi, 
idarenin kanuniliği ilkesi çerçevesinde 
sınırlı ve tamamlayıcı bir yetki durumun
dadır. Bu bakımdan Anayasa’da ifadesini, 
bulan yukarıdaki ayrık haller dışında 
yasalarla düzenlenmemiş bir alanda
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"Yürütme
Cumhurbaşkanı ve 
tarafından, Anayasa ve Kanunlara uygun 
olarak kullanılır ve yerine getirilir."

Anayasa Mahkemesi ise bu kuralı 
şöyle yorumlamıştır :

"Anayasa Mahkemesinin çeşitli
kararlarında belirtildiği gibi, Yasa 
Koyucu belli konularda gerekli kuralları
koyacak, çerçeveyi çizecek, eğer uygun 
veya zorunlu görürse, onların uygulanması 
yolunda sınırları belirlenmiş 
bırakacak, idare, ancak o alanlar içinde 
takdir yetkisine dayanmak suretiyle, 
yasalara aykırı olmamak 
takım kurallar koyarak yasanın uygulan
masını sağlayacaktır."

Yürütme fonksiyonunun 
ve "yetki" sınırı, Yüksek 
tarafından, Yasama Organının "uygun 
veya zorunlu görmesi" ölçütüyle belirlen
mektedir. Anayasa Mahkemesi, 
yetkisinin devredilmezliği 
"uygunluk" ve 
korumaktadır.

1961 Anayasası döneminde verilen 
kararlardan örnekler alarak, hangi 
hallerde yasama yetkisinin devredilmiş 
sayıldığını incelemeye çalışırsak :
„ ,a). _7-!-i932 günlü, 1918 sayılı
Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında 
Kanun a 6829 sayılı Yasayla eklenen 
ek 1 maddenin birinci Fıkrasındaki 
Kaçakçılığın men ve takibi için lüzum 

görülen yerlerde İcra Vekilleri Heyeti 
kararı ile emniyet bölgeleri ihdas olunur » 
kuraUnın Anayasa'ya aykırılığı 
sürülmüştür (10).

sini rlarıyetkisi görevi.
Kurulu

ve bu bölgeye girecek izne 
bağlı malların cinsini belirtme 
zamana, teknik ve ekonomik gereklere 
göre olacağından bu yönlerin belirtilme
sini de Hükümete bırakmıştır ... Yasa 
Koyucu esas kuralları 
alınacak

ve
Bakanlar sorunu

düzenleyecek 
gereksinmelere 

uygunluğu sağlamak için bazı kurallar 
konmasında, yürütme

önlemlerin

organına yetki 
vermek suretiyle yasama yetkisini bu 
yolda kullanmayı uygun bulmuştur. Bu 
nedenle itiraz konusu kural, Anayasa'ya 
aykırı görülmemiştir."

b) 20.2.1930 günlü 1567 
Parasının Kıymetinin 

Hakkında Kanun'un 6258 sayılı Kanunla 
değişik 1. maddesinin Anayasa'ya aykırı
lığı iddiasıyla açılan davada (İl) :

Anayasa Mahkemesi, 
da Yasama

alanlar

sayılı 
KorunmasıTürküzere bir

"görev"
Mahkeme bu kararda 

organının kural koyarken, 
ayrıntıları . düzenlemetüm yetkisine

sahip olduğunu vurgulamaktadır. Yasama 
organı, zamanın gereklerini, düzenlenen 
sahanın özelliklerini gözönünde tutarak, 
esaslı kuralları koyduktan sonra uzmanlık 
ve yönetim tekniğine ilişkin hususların 
düzenlenmesi için Hükümeti görevlendi
recekti r.

Yasama 
prensibini, 

"zorunluluk" ölçütleriyle

"İtiraz konusu madde ile Yasa
Koyucu Hükümetin hangi sahayı düzenle
yeceğini saptamıştır. Ekonomi biliminin 
kabul ettiği kurallara göre yürütülecek 
olan ve bunun dışına çıkıldığı takdirde 
memleketi büyük mali zararlara uğrata
cağı kuşkusuz bulunan ve teknik konuları 
kapsayan bu alanın, Yasa Koyucu tarafın
dan doğrudan doğruya düzenlenmesi 
bazı sakıncalar doğurabilir. Çünkü, 
yasama organının yapısı itibariyle 
günlük olayları izleyememesi ve 
işlemesi yüzünden

ileri

Y *"aynaSa Mahkemesi, bu davada,
bürün mn bİr yasa yaparken
avrmr,l ,ht‘m?lle1n gözönünde tutarak, 
ayrıntılara ait kuralları tespit etmeğe 
yetkili olduğunu belirtmektedir 8

Ancak, Yüksek Mahkeme'ye göre 
Yasa Koyucu, temel kurallar, tespit
HiSdİ6" fonra. uzman|ık ve idare tekniğine 
„1.?*c!n hususların düzenlenmesi için 
Hükümete yetki verebilecektir. 9

itiraz konusu Fıkra ile Yasa 
Koyucu, emniyet bölgeleri ihdas, konusun! 
da Hükümete yetki verirken bunun 
ancak kaçakçılığı men ve takip maksad.y-
m 8veekh,.8°h" 6n yerlerde uyguIanacağL 

T bu holgeye girecek bir kişim
iciri Ln? .e?yaKn,-n,' ka®akÇ,l,«» önlemek 
için kontrola bağlı tutulacağın, ve bu
kah.ıl°UVdM1 makamlarca yapılacağın, 
kabul etmekle maksat ve hedefini
emn vmr,Ş K®. TkuralIarl belirtmiş ve 
emniyet belgelen, bunların yer ve

ağır 
zamanında

sağlanması mümkün olamaz. Bu nedenle
dir ki Yasa Koyucunun düzenleme alanının 
esaslarını saptayıp amacını belli ettikten 
sonra

bunun

alınacak önlemlerin ihtiyaca
uygunluğunu sağlamak üzere yürütme 
organını görevlendirmiş olması Anayasa' 
mn 5. ve ayrıca 6. ve 107. maddelerine 
aykırı değildir."

c) 28.7.1967 
KPUEK'un 1.

günlü, 933 sayılı 
maddesinin Anayasa'ya 

aykırı olduğu öne sürülmüştür. Anayasa'- 
ya aykırılığı ileri sürülen (A) bendine 
göre Bütçeden ayrılacak ödeneklerin 
ve chş kaynaklardan sağlanacak yardımların, 
kullanılış kurallarıyla koşullarının yıllık 
programlarda gösterilecek; yapılacak 
yardımlar Bakanlar Kurulu kararnamesiy
le belirlenen, ulusal bankalar, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
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ve bunların birlikleri, üretim ve satış 
kooperatifleri ya da bunların birlikleri 
aracılığıyla birtakım kuruluş ve kişilere 
ödünç olarak aktarılacaktı.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'da 
kanunla düzenlenmesi emredilen yönlerin, 
ancak kanunla düzenlenebileceği prensibini, 
bu kararda da tekrarlamıştır. Ayrıca 
temel yönlerin ve esaslı konuların sözü 
geçen hükümde yer almadığını belirten 
Yüksek Mahkeme, 1. maddenin (A) 
bendini, Anayasa'ya aykırı bulmuştur (12).

"Bundan başka bendin ikinci fıkra
sında yardıma aracılık edecek ulusal 
banka veya kuruluşların nitelikleri göste
rilmiş ise de bunların devlet parasını 
veya dış yardımları ne gibi koşullarla 
programda gösterilen nitelikteki kişilere 
veya kurumlara aktaracakları ve bunları 
ne gibi koşullarla geri alacakları ve 
hele bu ödünç paraların yerli yerinde 
kullanılmış olup olmadığını nasıl denetle
yecekleri, paraların ödenmesinde güvence 
alınıp alınmayacağı, aracı kuruluşların 
korum kuralları bildirilmemiştir. Böylece 
düzenlenecek alanın esaslı konuları

iyice gösterilmiş olanlar bırakarak, o 
alanın yürütme tarafından düzenlenmesine 
imkân tanıyacaktır.

Yüksek Mahkeme'nin 
baktığımızda, "uygun 
görmenin ne olduğu konusunda kesin 
ölçüler görmemekteyiz. Mahkeme, önüne 
gelen olayın özelliklerine göre yasama 
yetkisinin devredilip devredilmediğine 
karar vermektedir.

Fakat şunu belirtmek gerekir ki, 
Anayasa Mahkemesi, yasama yetkisinin 
devredilmezliği prensibine uyulup uyulma
dığını belirlemek için bir takım ilkeler 
geliştirmiştir. Bu ilkeleri tespit edebil
diğimiz kadarıyla şöyle özetleyebiliriz :

a) Yasa koyucu, düzenlediği kanunun 
esaslı kurallarını ve temel yönlerini 
belirtecektir.

b) Uzmanlık ve idare tekniğine ilişkin 
hususlar, yürütmeye bırakılabilecektir.

c) Ekonomik zorunluluklar, nedeniy
le veya zaman içinde çabuk değişen 
konular yasama organının ağır işlemesi 
yüzünden, ihtiyaca cevap veremiyeceği 
için yürütme organını görevlendirecektir.

d) Anayasa'da sadece Yasama 
organının düzenleyeceği belirtilen konular, 
yürütmeye bırakılamaz.

e) Yürütme organı kanun değişikliği 
niteliğini taşıyan düzenlemeler yapamaz.

SONUÇ

kararlarına 
veya zorunlu"

edilmemiştir;yasada yeterince belli
oysa bu işte bütün bu yönler temel
'yönlerdir. Temel yönlerde yürütmenin
"düzenleyici kurallar koyması Anayasa'ya 
uygun olamaz."

d) Anayasa Mahkemesi, Yasama 
yetkisinin devredilmezliği ilkesini denetler
ken, Yürütme organının kanunlarda 
değişiklik yapabilecek sonuçlar doğuran 
veya konunun değişmesi anlamına gelen 
düzenlemeler yapamıyacağını da tespit 
etmektedir (13).

"Vergi nispet ve hadlerinde değişik
lik yapmak yasanın değiştirilmesi anlamı
na gelir. Yasa değiştirmek ise T.B.M.M.' 
ne ait olup bu yetkinin Bakanlar Kuruluna 
verilmesi Anayasa'nın yasama yetkisinin 
T.B.M.M.'nin olduğunu, bu yetkinin 
devredilmeyeceğini, yasa koymak, değiş
tirmek ve kaldırmanın 
yetkilerinden bulunduğunu belirleyen 5. 
ve ayrıca 61 ve 64. maddelerine aykıdır(l4).

Yukarıya aldığımız örnek kararlarda 
çıkan prensipleri özetleyecek olursak 
Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası'nın 
yürürlükte olduğu dönemde, Yasama 
yetkisini asli yetki olarak tanımlamış, 
kural olarak Yasama organının -Anayasa'
ya uygun olmak kaydıyla- bir konunun 
tüm ayrıntılarını düzenleyebileceğim 
belirtmiştir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'- 
ne göre, Yasama organı, gerekli kuralları 
eksiksiz olarak koyacak, eğer uygun 
veya zorunlu görürse, yürütmeye sınırları

Görüldüğü üzere, 1961 Anayasası 
döneminde yapılan yorum, aynen 1982 
Anayasası'nın 8. maddesi için kullanıl
mıştır.

Yürütmenin "yetki" olarak nitelen
dirilmesi hiç bir fark yaratmıyor mu? 
Sorusuna Mahkeme şu cevabı vermektedir:

Yüksek Mahkemeye göre yürütme 
görev olmaktan öte bir yetki olma 
gücüne de kavuşturulmuştur.

Yürütmeye yetki olmak gücünü 
veren esaslar, Anayasanın çeşitli madde
lerine "serpiştirilmiş" durumdadır. Bu 
esaslar :

T. B. M. M.1 ni n

a) Olağanüstü haller ve sıkıyönetim 
süresince, Cumhurbaşkanının Başkanlığında 
toplanan, Bakanlar Kuruluna tanınan 
K.H.K. çıkarma yetkisi ;

b) Bakanlar Kurulunun vergi, 
resim, harç ve benzeri mali yükümlülük
lerin muaflık, istisnalar ve indirim 
oranlarına ilişkin hükümlerde, kanunun 
belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içerisin
de değişiklik yapma yetkisi,

c) Dış Ticaretin ülke ekonomisinin 
yararına olmak üzere düzenlenmesi 
amacıyla, Bakanlar Kurulunun, İthalat,
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İhracat ve dış ticaret işlemlerine, vergi, 
resim ve benzeri yükümlülükler dışında 
ek mali yükümlülükler koyma ve bunları 
kaldırma yetkisi.

Anayasa Mahkemesi, yukarıda 
sayılan ayrık haller dışında, 1961 ve 
1982 Anayasalarında Yürütmenin düzen
lenişi konusunda fark gözetmemektedir. 
Yasama, asli bir yetki olarak kabul 
edilirken, yürütme ikincil, türev bir 
kuvvet olarak nitelendirilmektedir. 
Buradan çıkan en önemli sonuç, Yürütme 
organının Yasal bir dayanak olmaksızın 
düzenleme yapamamasıdır. Yani Mahkeme

"Özerk Kararname" 1er çıkarılmasına 
karşı çıkmaktadır.

"Yürütmenin tüzük ve yönetmelik 
çıkarmak gibi klasik düzenleme yetkisi, 
İdarenin Kanuniliği ilkesi çerçevesinde 
sınırlı ve tamamlayıcı bir yetki duru
mundadır. Bu bakımdan Anayasada 
ifadesini bulan yukarıdaki ayrık haller 
dışında, yasalarla düzenlenmemiş bir 
alanda yürütmenin sübjektif hakları 
etkileyen bir kural koyma yetkisi bulun
mamaktadır. Yasa ile yetkili kılınmış 
olması sonuca etkili değildir (15).

(8) E. 1984/14, K.1985/7, T.13.6.1985,
R.G. 24.8.1985, S. 18852.

(9) E. 1985/2, K.1985/16, T. 27.9.1985, 
R.G. 5.12.1985, S. 18949.

(10) E. 1962/198, K.1962/111, T. 10.12. 
1962, R.G. 24.1.1963, S. 11316, Kararlar 
için bkz: AYKONU, M .S.
E.A., Anayasa Yargısı Anayasa Mahkeme
si y.y. Ank. 1981, cilt 2.

(11) E. 1963/4, K.1963/71, T. 28.3.1963, 
R.G. 18.10.1963, S. 11534.
(12) E. 1967/41, K.1969/57, T. 23-25/10/ 
1969, R.G. 12.3.1971, S. 13776.
(13) E. 1970/55, K. 1971/57, T. 15.6.1971; 
R.G. 15.6.1972, S. 14109.
(14) 1961 Anayasası ’nın 61. maddesi 
20.9.1971 tarih ve 1488 sayılı Kanunla 
değiştirilerek, Bakanlar Kuruluna, Kanunun 
belli
içinde kalmak, ölçü ve esaslara uygun 
olmak şartıyla, vergi resim ve harçların 
muafiyet ve istisnalarında, nisbet ve 
hadlerinde değişiklik yapabilme yetkisi 
verilmiştir.
(15) E. 1984/14, K.1985/7, T.13.6.1985,
R.G. 24.8.1985, S. 18949.

Dipnotları :
(1) Cumhurbaşkanı Kenan EVREN'in 1 
Kasım 1982 İzmir konuşması :
"... Hele Devletin ve günlük hayatın 
bütün yükünü sırtında taşıyan yürütmenin 
arzettiği bütün ehemmiyetine rağmen, 
arka plana itilmiş ve işlemez olması, 
1961 Anayasası*nın belkide en büyük ve 
tashih kabul etmez zaafını teşkil etmiş-

ÖZKUL,

tir
(2) B. 120 k.8.1982 0:1 Danışma Meclisi 
Tutanak Dergisi, Cilt. 7.
(3) E. 1987/K. 1, K.1969/57, T.23-25/10/ 
1969. Bkz. AYKONU, M.S., ÖZKUL, 
E.A., Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkeme
si Yay. Ank. 1981, Cilt. 2, Kod No. 
38, 39.
(4) E. 1984/1, K. 1984/2, T. 1.3.1984, 
Amme İdaresi Dergisi, C.17, Sayı. 2, 
Haziran 1984, sh. 163.
(5) E. 1984/6, K. 1985/1,
R.G. 17.1.1985, S. 18787.
(6) E. 1985/3, K. 1985/8,
R.G. 18.10.1985, S. 18902.
(7) E. 1987/K. 1 
1969.

ettiği yukarı ve aşağı sınırlar
T.ll. 1.1985,

T. 18.6.1985,

K.1969/57, T.2325/10/
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zaman olmadığı kadar şiddetli ve esaslı 
olarak hukukçu eğitimi üzerinde tartışıl
mış ve yine hiçbir zaman 
kadar bu konuda yazılmıştı, 
eğitimi reformu" konusuna 
yıllarda yazılmış olan yazılar özel bir 
kütüphaneyi dolduracak kadar fazladır. 
Bu yıllarda bütün eyaletler herşeyden 
önce iki basamaklı 
hukukçu eğitimi yasalarını ve 
veya sınav yönetmeliklerini 
düzenlediler ve tamamladılar

1. Federal Almanya'da Yeni 
Hukukçu Eğitimi Yasası .

16.9.1984 yılında-demek ki pek o 
kadar eski değil-Federal Almanya'da 
yıllar süren bir mücadeleden sonra, 
hukuk eğitimi reformu anlamında, yeni 
bir hukukçu eğitimi yasası yürürlüğe 
girdi. Diğer yasa önerileri arasından 
yasalaşmayı başaran bu yasa tasarısı, 
yani Alman Hâkimler }'asasını değiştiren 
bu üçüncü yasa, şimdiki CDU/CSU ve 
FDP koalisyon hükümetince hazırlanmıştı.

i-i- Reform Tartışmasının Sonu 
veya Yeniden Başlaması .

olmadığı 
"Hukukçu 
dair bu

eğitime dayanan 
eğitim 

yeniden
veya tama

men yeni hukuki temeller yarattılar ve 
onbir eyaletten yedisi, sekiz değişik 
üniversitede tek basamak eğitimi ile 
anılan reform modelini yerleştirdiler.

Konunun yabancısı 
eğitim sistemi hakkında pek fazla bilgisi 
olmayan meslekdaşlar olarak her kim, 
alışıla gelen "iki basamaklı eğitim" ve 
daha moderni olan "tek basamaklı 
eğitim" sloganını duyarsa muhtemelen 
Almanya'da bir taraftan 
içerik bakımından da- biraz tutucu iki 
basamaklı eğitimin 
deneysel ve içerik bakımından 
tek basamaklı eğitimin

Eyaletlerin, kendisine uygun olarak 
yapacakları yasalara ihtiyaç duyan bu 
federal çerçeve yasayla, Federal Almanya7 
da otuz yıldan fazla bir zamandan beri 
sürmekte olan ve uluslararası bir karşılaş
tırmada, bu nedenle eşi olmayan bir

noktasına

Almanve

tartışma, nihayet 
ulaştı ve şimdilik son buldu.

Bu çerçeve yasa, elbette "reformun 
anlamına gelmeyecektir, bilâkis 

eyaletlerin yeni eğitim ve sınav yönetme
liklerinin daha kesin olarak biçimlendi
rilmesi ile,

doruk
belki-ve

ve diğer taraftansonu"
gerici 

olduğundan 
hareket edecektir. İki basamaklı eğitimin 
devlet hukuku sınavıyla birlikte "teorik" 
üniversite öğrenimini oluşturan birinci 
basamağını; adliyede, avukatlıkta, idari 
veya İktisadî kurumlarda ikinci devlet 
hukuk sınavının yeraldığı "pratik" hazırlık 
hizmet dönemi anlamında ikinci basamak 
izlemektedir. Bunun yanında tek basamak
lı eğitim, tam tersine çeşitli teorik ve 
pratik öğrenim dönemlerinden ve tek 
bir bitirme sınavından oluşan bütünsel 
bir eğitim süreci ile özellik göstermekte
dir.

yeni öğrenim yılları ve 
programları, başarı kontrolleri konuların
daki bir tartışmayı sürdürecek olan 
"sonu olmayan bir reform"un yeni bir 
başlangıcı olacaktır.

1.1.1. Otuz Yıldan Beri Hukukçu 
Eğitimi Reformu .

Federal Almanya'da hukukçu 
eğitiminin reformu hakkındaki bu tartış
ma çok gerilere gitmektedir.
* . Almanya'da hukukçu eğitimi 
ikinci Dünya Savaşı’ndan önceki dönem
de bazı yenileme hareketleri yaşadıktan 
ve pek zarara uğramadan yakasını 
kurtardıktan sonra, 1950 yıllarının 
başında, yani Federal Almanya'nın 
kuruluşundan sadece bir kaç yıl sonra, 
hukuk^ eğitimi reformu hakkında yem 
'resmî" tartışma başlamış oldu. Böylelik- 

Ie daha 1954 yılında eyalet adalet 
bakanlıkları hukukçu eğitiminin özellikle 
uygulamadan uzaklığını eleştirmişler ve 
bu nedenle 1960 yılında yayınlanmış 
bır memorandumda mevcut iki basamak- 
h eğitimin reformunu talep etmişlerdi. 
Eğitim reformu 
dönemini

1.1.2. Eyaletlerdeki 
Eğitiminin Türlülüğü ve-

Hukukçu
Birleştirme

Zorunluluğu .

Fakat mesele bu kadar basit 
değildir. Trajik olan daha çok, çeşitli 
eyaletleri ile Almanya'da hukuk öğreni
mi sektöründe, çaresi olmayan bir 
kargaşanın hüküm sürmekte olmasıdır. 
Bu kargaşaya yalnızca eyaletlerin kültür 
alanındaki hükümranlıkları
görüşleri ile eyaletlere özgü reform 
zorunlulukları değil, bilakis reformda 
aşırı acelecilik ve federalist inatçılık, 
grupların politik menfaatleri ve parti 
politikasının prestij kaygısı, bilim dalları
nın egoizmi ve fakülte içi pozisyon 
çatışmaları neden olmuşlardır. Böylelikle 
Federal Almanya'da yani çeşitli eyaletle
rin ve üniversitelerin öğrenim ve sınav

farklıve

tartışması en yoğun
eğitim politikası, yüksekokul 

politikası ve bilhassa hukukçu eğitim 
politikası konularında, mutlak yüksek 
konjöktüre sahip olduğu 60'lı yılların 
sonundan 70'li yılların 
yaşamıştı. Bu süre içerisinde hiç bir

sonuna kadar
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sistemlerinde bir taraftan
farklı, geleneksel ve aynı
reforme edilmiş iki basamaklı model 
uygulanırken diğer taraftan yaklaşık 
bütünsel tek basamaklı eğitimin yerine 
tutucu olduğu kadar da ilerici nitelikte 
oldukça değişik biçimlerde çok aşamalı 
modellerden oluşan türlü çeşitli bir 
karmakarışıklık mevcuttur. İlerici olduğu 
kadar da tutucu özellik gösteren bu 
çok aşamalı modeller tamamen farklı 
teknokratik veya yenilikçi hedeflerle ve 
tamamen farklı bir tarzda yani interval 
sistemi veya eklemeli dönemler yoluyla, 
bütünleştirici kaynaşma yani entegrasyon 
sistemi yoluyla teorik ve pratik eğitim 
kesimlerini, tek bir bitirme sınavını da 
içeren bütünsel bir eğitim dönemiyle 
uzlaştırmayı 
hukuk eğitimi karmaşıklığı karşısında 
bütün ülke çapında hukukçu eğitiminin 
birleştirilmesi yolunda geçen yıllarda 
yapılan çağrı daha da şiddetlenmişti. 
Bu da 1970 yıllarının sonuna doğru 
aksamış olan reform tartışmalarına 
yeni bir dönem ve güç kazandırmıştı.

1970 yıllarının sonuna doğru, sanki 
her yerde büyük bir reform yorgunluğu 
oluşmuş, hukukçu eğitimi tartışmasının 
uzun ve fırtınalı yılları yavaş yavaş 
sonuna yaklaşmış ve nihayet reform 
cephesinde bir sessizlik başlamış gibi 
görünmüş ise de, Federal yasa koyucu, 
1980 tarihli, Alman Hakimlik Yasasının 
değiştirilmesine dair ikinci yasasında 
türlü eğitim modelleri ve özellikle tek 
basamaklı hukukçu eğitimi bakımından 
deneme veya sınama döneminin bitimini 
15.9.1984 yılına erteledikten ve bununla 
aynı bağlam içerisinde, 16.9.1984 yılında 
yürürlüğe girmiş olduğu biçimde, hukukçu 
eğitiminin, birleştirilmesi anlamında 
yeniden düzenlenmesine el attıktan 
sonra, yeni birleştirme çabalarının 
cereyanında 1980 yıllarının başında 
hukukçu eğitiminin yeniden biçimlendiril
mesi konusundaki tartışma bütün gücüyle 
yeniden alevlendi.

Bu yasama tasarrufunun hazırlanması 
sırasında, tek basamaklı model bir 
merkezi araştırma grubu tarafından 
değerlendirilerek, iyi fakat pahalı bulundu. 
Bunun üzerine eyalet adalet bakanlıkları, 
Bundesrat, parlamentodaki bütün partiler, 
Alman Hakimler Birliği ve Alman Avukat
lar Birliği, Fakülte Kurulları, dekanlar 
konseyi, sendikalar ve işveren dernekleri, 
bilim enstitüleri ve diğer bilimsel disiplin
ler kendi başlarına farklı tasarılarını 
geliştirerek 1984 yılının birleştirilmiş

hukukçu eğitimi düzeninin .içerik ve 
biçim bakımından nasıl bir nitelik 
taşıması gerektiğine dair tekliflerini 
hazırladılar.

tamamen
zamanda

1.1.3. Eğitimin Hataları ve Eğitim 
Reformu Talepleri.

19701960 yıllarının sonundan 
yıllarının sonuna kadar, reform politikası 
devri süresinde, tartışmalara egemen 
olmuş bulunan eğitim sorunları ve 
reform talepleri bu tasarım ve tekliflerde 
tekrar ön plâna geçmiş oldu.

Eğitim tartışmasının reform talep 
eden tarafı için, hukukçu eğitiminin 
sırf daha süratli ve ucuz olması değil, 
ayrıca daha da iyileştirilmesi; yani 
sadece biçimsel sorunlar değil, bilakis 
"gerçek reform sorunları" önemli olduğu 
ölçüde, burada ilk sırada ilgilendiren 
şey, maddi eğitim noksanları ve hataları 
ile yenilikçi reform istekleri çerçevesinde, 
ağırlık merkezleri bakımından' özellikle 
üç merkezi eğitim aksaklığı ve buna 

olarak da üç merkezi reform

amaçlamaktadırlar. Bu

uygun
postülasıdır.

Böylece
hukukçu eğitiminin 
bir eksikliği olarak, eğitimin yönlendirici 

"bütünsel, tümel hukukçu"

halen yürürlükte olan 
süregelmiş temel

hedefinin
olduğu veya olması gerektiği anlayışına 
karşı, yani ekonomi hukukçusu, idare 
hukukçusu, noter, avukat ve hâkim 
olarak her türlü hukuki etkinliklere 
yeterli olması gerektiği anlamında 
bütünsel bir hukukçu anlayışına rağmen 

eksiklik, hukukçu eğitiminin 
bütünsel olmayıp, bunun aksine gerçekte 
tek taraflı bir eğitim oluşudur. Bütün 
eğitim sistemi kendini, hâkimin hüküm 
vermesindeki salt hukuki yanına ağırlık 
verilmesi ile birlikte aynı şekilde davayı 
gören, prosedürü yönlendiren, bilgi 

tavsiyede bulunan, açığa çıkaran, 
hâkime göre

temel

veren,
yaklaştıran, uzlaştıran 
değil; neredeyse salt adliye hukukçusu 
yani hâkimlik işlerinin esaslarına göre 
veya hüküm, karar veren hâkime göre 
yönlendirmektedir. Bundan şu talep, 

olarak ortaya çıkmaktadır; hukukçu 
eğitimi, nihayet şimdiki ve gelecekte 
görülecek hukukçu mesleklerinin geniş 
yelpazesine ve bu mesleklerin faaliyetle
rine göre, yani açıkça avukatın, noterin, 
ekonomi ve idare hukukçusunun meslek 
imajına göre, çatışmaların giderilmesi 
ve önlenmesi olgusal yönü de dikkate 
alınarak, bu mesleki etkinliğin bütün 
çapı ve çevresi dikkate alınarak yönlendi
rilmelidir. Buna göre hukuk eğitiminde

sonuç
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yanında politik bakımdan sözde tehlikesiz, 
sakıncasız ve bu yüzden özellikle uzlaşma
ya müsait teori ile pratik arasında sıkı 
bir bağ olması gerektiği talebi farkedilir 
derecede
uğradı ve giderek yalnızca teknokratik- 
teknik bir problem seviyesine inmiş 
oldu. Aynı şey Eylül 1984 tarihli yeni 
eğitim yasası için de geçerlidir.

sadece hâkimler sosyolojisininin bilgi ve 
çıkarsamalarını değil, ayrıca diğer 
meslek alanı araştırmalarınınkini de 
dikkate almak gerekmektedir.

Bugüne kadar süregelmiş olan 
hukukçu eğitimi tarzına karşı yapılmış 
olan ikinci eleştiri ise, öğretilen hukuk 
biliminin-hukuk bilimi burada hukuk 
dogmatiği, sistematiği ve metodiği 
olarak anlaşılmaktadır- gelişimi süresince 
giderek sosyal koşullardan ve sonuçlardan 
kendini uzaklaştırdığı ve böylcce sosyal 
gerçeklikten ayrılmış, akademik, kendine 
özgü bir yaşam oluşturduğudur. Bu 
olgudan da daha çok hukuki - gerçekçi 
ve hukuksosyolojik görüş ve çalışma 
tarzlarına ihtiyaç olduğuna ve sosyoloji, 
ekonomi, psikoloji veya politoloji gibi 
sosyal bilimlerin hukuki araştırma ve 
öğrenimde birlikte dikkate alınmasına 
dair talep, hukuk bilimine kaybetmiş 
olduğu gerçeklik ve toplum ilişkisini 
tekrar kazandırmak amacıyla ortaya 
atılmaktadır. Hukuk bilimini saf bir

gücünden kaybayenilikçi

1.2. Klasik İki Basamaklı Eğitime 
Geri Dönüş vc Reform İsteklerinin
Sürmesi.

Kendi tahmin ve tecrübelerime 
göre* başarılı sayılabilecek tek basamak' 
modeller için belirli bir geçiş süresinden 
sonra sonu, ama aynı zamanda yıllardan 
beri kavgası verilen maddi reform istekle
rini red anlamına da gelen bu yeni 
kanunla ülke çapında birleştirilmiş bir 
klasik iki basamaklı eğitime yol açılmış 
oldu.

Bu yeni, sözkonusu "reforme 
edilmiş klasik iki basamaklı eğitimin" 
getirdiği yenilik, temelde sadece "öğrenim 
sırasında sınav koşullarına tâbi başarı 
kontrolleri" dir. Yani üniversite öğrenimi 
sırasında bir tür ara sınav ile derssiz 
zamandaki pratik öğrenim sürelerinin 
öğrenime yazılması ve sınavda istenen 
bilgi seviyesi ile öğretim muhtevalarının 
birleştirilmeleri amacıyla sınav koşullarının, 
hazırlık istasyonlarının ve ders muhtevala
rının daha belirgin olarak düzenlenmesidir. 
Bu demek değildir ki, eski eğitim problem
leri vc reform talepleri böylelikle ortadan 
kaldırılmıştır.

norm bilimi olarak değil de, bir gerçeklik 
bilimi olarak kavramak ve yapmak 
söz konusu olduğu takdirde, bunun 
ardında yeni ve başka bir bilim anlayışı 
saklıdır.

Aynı şey, üçüncü reform görüşü 
açısından da geçerlidir. Şimdiye kadar 
süregelmiş ve üniversitelerde gerçekleştiri
len hukukçu eğitimi bakımından, herşeyden 
önce hukuk bilimsel teorinin- öğretim 
ve araştırma olarak anlaşılmaktadır- 
mesleğe hazırlama görevini ihmâl etmekte 
olduğu ve hukukçuların meslek dünyasının 
geniş anlamında, sürekli değişen hukukçu 
meslek pratiğinin gelecek perspektiflerini 
ve verilerini büsbütün göremez 
geldiği, böylece teori ve pratik arasında 
derin bir

2. Teori-Pratik Yabancılaşması ve 
öğrenim vc Araştırmada Bir Teori-Pralik
Yakınlaşmasının Ağırlık Merkezi Postülası.hale

uçurumun oluştuğu olgusu 
eleştirilmektedir. Böylelikle üniversiteler
deki hukuk derslerinde hukuk 
ihtiyaçlarını ve

Bundan başka, yenilenmiş Alman 
Hâkimler Kanununda emredici nitelikte 
şu hüküm yer almaktadır:
"öğrenim ve hazırlık hizmetleri muhteva 
bakımından birbirleriyle uyum içerisinde 
olmak zorundadırlar (§ 5 II DRi G)"

pratiğinin 
hukukçu mesleklerinin 

uygulamalarındaki özelliklerini daha çok 
dikkate almak ve teori ile pratiğin 
bütünleşmesi mümkün değilse bile, en 
azından her iki alanın birbirlerine yaklaş
malarını veya yeniden yaklaşmalarını 
sağlamak gerektiği söz konusu olmaktadır.

ve
"öğrenim muhtevası idare, yargı ve 
hukuki istişare pratiğini dikkate alır" 
(§ 5 a II S.I. DRi G)"

Bilimin pratikle ilişkisini düzenleyen 
bu yasa değişikliğinin 
koyucunun hangi belirsiz ve çok yönlü 
tasarımının saklandığını "teori ile pratik 
arasındaki ilişki" başlığı altında yer 
alan değişiklik gerekçesi açıkça ortaya 
koymaktadır:
"Tasarı, teori ile pratik arasında daha 
iyi bir bağ

Teori ile pratik arasındaki sıkı bir
bağın gerektiğine dair bu reform görüşü 
bu arada ^ eğitim tartışmalarında o 
kadar ön plâna geçti ki, daha geniş bir 
mesleki alan yönlendirmesi görüşü 
olarak yıllarca şiddetle tartışılmış olan, 
hukuk bilimine sosyal 
dahil
neredeyse büsbütün

ardında yasa

bilimlerin de
edilmesi gerektiği postülasını 

Bununbastırdı. kurulmasını amaçlayan
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kuralları ihtiva 
Hakimlik Yasası'nın 5. 
fıkrasına göre yasa koyucu öğrenim ile 
hazırlık hizmetinin içerik bakımından 
birbirleriyle uyumlu olmasını sağlamakla 
yükümlüdür. Teori ile pratik birbirlerinden 
ayrı ve karşı karşıya kalamazlar. Aksine 
her iki alanı birleştirecek bir tasarı 
oluşacak derecede her ikisi birlikte 
götürülmelidir. Öğrenim ve hazırlık 
hizmeti bilimsel bir eğitim sürecinin 
taleplerine uygun olmalı ve aynı derece
de meslek pratiğinin ihtiyaçlarına göre 
yönlendirilmelidir, 
süresince, orada kazanılan pratik bilgiler 
ve yetenekler bilimsel olarak derinleştiril
meli ve kontrol edilmelidir. Eğitim, 
hukukun pratik anlam ve öneminden 
hareket etmeli, komşu bilimlerin ve 
temel dalların hukuk pratiği ile bilimsel 
kavrayış için zorunlu metod ve bilgilerini 
de kapsamalıdır. Bunların dışında öğreni
min muhtevası yargı, idare ve hukuki 
danışma pratiğini dikkate almak zorunda
dır.

Pratisyenler olarak yalnızca hakimler, 
savcılar ve idare memurları değil, aynı 
zamanda avukatlar ve noterler de öğrenci
lere hukuki faaliyetin çapı ve alanı 
hakkında bilgi verebilir, hukuki mesleklerin 
en önemlilerinin pratiğiyle tanışmalarını 
sağlayabilirler.11

Federal yasakoyucunun burada 
yeni ana hedefi olan teori-pratik arasın
daki zorunlu bağa dair açıkladıkları, 
"teori" ve "pratik" kavramlarının çok 
anlamlı içerikleri karşısında, bu metinde 
eğitim gerçekliğine varılması açısından 
kısa vadeli olarak gerçekleştirilecek bir 
öğretim ödevi olmaktan daha çok, uzun 
vadeli bir araştırma programı halindeki 
genel bir tasarıdan daha fazla bir şey 
ifade etmemektedir.

etmektedir. Alman 
md. sinin 2.

eğitimPratikte

2.1. Teori İle Pratik Arasındaki 
İlişkinin Yoğunluk Dereceleri .

Teori ile pratik arasında daha sıkı 
bir bağa dair postülanın ardında, zorunlu 
hukuk bilgilerinin, hukuki metodlarin ve 
hukuk uygulaması ve yaratılmasına dair 
yeteneklerin, hukuk eğitiminin tartışmasız 
temel ödevler olarak verilmesi anlamında, 
teorik eğitimden hareketle, başka yerde 
de işaret edildiği gibi, beş yoğunluk 
derecesine ayrılan türlü hedeflere dair 
talepler ve tasarımlar yer almaktadır.

Genel olarak ele alındığında bu 
basamaklar;

Uygulamaya yönelik öğrenim 
süresince öğrenci, ders olmayan zaman
larda hukukçunun işlerine dikkat eder. 
Amaç hukuk tekniğine dayalı yeteneklerin 
kazanılması değildir: öğrenim süresi, 
maddi hukuk ile usul hukuku arasındaki 
ilişki; hukukun etkileri; sosyal koşulları 
ve hukuk gerçekliği hakkında enformas
yon ve görüş kazanmaya yönelik olmalıdır. 
Pratik öğrenim zamanı ve süresinin 
organizasyon ve içerik bakımından 
biçimlendirilmesinde tek basamaklı 
eğitimden elde edilen olumlu tecrübelere 

Praktika bakımından 
idari

(1) teorinin uygulamaya yakın bir 
biçimde aktarılmasından

(2) seçme ve ağırlık verme ölçüsü 
olarak pratiğe uygunluk ve önemlilik ile

(3) teorinin uygulamaya, pratiğin 
de teoriye göre yönlendirilmesi ve

(4) pratiğin, kendi öz teorileri 
tasıyla bilimselleştirilmesi üzerinden^

(5) üniversite derslerinde mesleğe 
özgü çalışma tekniklerinin öğretilmesi 
vasıtasıyla mesleğin uygulamasına yönelik 
beceri ve yeteneklerin kazandırılmasına 
kadar ulaşmaktadır.

Bu farklı teori-pratik bakış açıları
nı özellikle Medeni Usul Hukuku bakımın
dan kısaca ve daha yakından ele alacağız, 
çünkü bu hukuk dalı bir teori-pratik 
yaklaşımının ağırlık merkezi postülasın- 
dan özellikle etkilenmektedir.

Yasa koyucu, bakanlık bürokrasisi 
ve adli uygulama, özellikle Medenî Usul 
Hukukunun şimdiye kadar belki yeterince 
pratik olarak yürütülmediği fakat ödevi 
ve konusu bakımından oldukça pratik 
bir hukuk alanı olduğu ve bu yüzden 
diğer dallara oranla yasal olarak düzenlen-

başvurulabilir. 
özellikle mahkemeler, savcılıklar, 
makamlar ve avukatlık büroları söz
konusu olabilir, fakat pratik öğrenim

diğer hedefler de
Praktika

vasi

süresiyle izlenen 
bunlar arasında yer alabilir, 
içerik bakımından 
ilişkin olmalıdır.

Üniversite öğreniminde pratik çalış
malar hem derslerden önce, hem de son-

yapılmalıdır. 
île pratisyenler 

işbirliği sağlanmalıdır. 
Bunun dışında teori ile pratiği daha 

ilişki içersine sokmak için 
federal yasama anlamında daha başka 
bir düzenlemeye gerek yoktur.

Yürürlükte olan 
mevcut imkândan, yani pratisyenlerin 
üniversite eğitim alanında ve öğretim 
üyelerinin hazırlık hizmetinde 
olabilecekleri imkânından yararlanılabilir.

öğrenilmiş olana

ra hazırlanmalı 
Üniversite hocaları 
arasında bir

ve

sıkı bir

hukuka göre

etkin
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bununla aynı zamanda teorinin akılla 
kavranmasını kolaylaştırmak anlamında, 
ders verme metodiğine ilişkin didaktik 
veya pedagojik bir hedef saklı bulunmak
tadır.

miş bulunan teori-pratik bağının gerçek
leştirilmesi ve denenmesi amacına 
oldukça elverişli olduğu tasarımını taşı
maktadırlar.

2.1.1. Uygulamanın Gözlemlenmesi 
Yardımıyla Teorinin Geliştirilmesi .

Halen yürürlükte olan yasalar 
hukuk eğitiminin temel ödevini, öğrenci
ye pratik, hukuki etkinlik yani bir 
hukuk mesleği için gerekli 
bilgileri", hukukun toplumsal, ekonomik, 
politik, tarihi ve felsefi ilişkileriyle 
verebilmek, öğrenciye "hukukun uygulan
ması ve yaratılmasına" ilişkin yeteneği 
sağlamak ve onu "hukukun bilimsel 
kullanımının yöntemleri" ne yönlendirmek 
amacıyla yeniden belirliyorsa, o zaman 
buradan açıkça ortaya çıkıyor 
eğitim sektöründe kesinlikle egemen 
görüşe göre üniversitedeki hukuk bilimi 
derslerinin ana görevi öğrenciye "teorinin 
kazandırılması" dır. Buna karşı uygula
malı eğitim basamakları ve özellikle 
hazırlık hizmeti ise meslek pratiğine 
ilişkin beceriler ya da teknikler, hukuki 
çalışma tarzına alıştırma ve hukukçu 
mesleğine iişkin rutinlerin geliştirilmesi 
amacıyla mevcuttur.

Eyaletlerin eğitim yasalarından 
da anlaşılacağı gibi teorinin öğretilmesi 
o kadar teorik kalmamalıdır. Bu yasalar
da, hukukun "pratik anlamı" ve uygulan
masının, derslerin çıkış noktası haline 
getirilmesi ve "pratik hukuksal yaşam" 
veya "hukukun uygulanma biçimi" nin 
teorik bakış ve görüşlerde yerini bulması 
gerektiği okunabilir. Buna göre öğretim, 
uygulamaya yakın bir şekilde biçimlendi - 
rilmeli ve adliye veya başka bir alandaki 
hukuk gerçekliği üzerine "pratik görüş 
ve bakışlar" ile bilgi kazandırıcı gözlem
leri mümkün kılmalıdır. Yenilenmiş 
Alman Hakimlik Yasası da gerekçesinde, 
birkaç aylık uygulamalı öğretim dönem
leri için, bu tür derse katılmalar 
bakımından kesinlikle ulaşılması güç 
bir hedef teşkil edecek olan, hukuk 
gerçekliği hakkında görüş ve bilgileri, hu
kukun sosyal koşullarını ve etkilerini, usul 
hukuku ile maddi hukuk arasındaki 
bağlamı, öğrencilerin uygulamalı öğrenim 
devrelerinin amacı olarak ilan etmektedir.

Uygulamaya yakınlık veya teorik 
öğrenim muhtevasının daha somut 
olarak verilmesine dair talebin ardında, 
uygulamaya ait unsurların veya öğrenim 
muhtevasının duyusal olarak tecrübe 
edilmesi yoluyla teorinin öğrenilmesi 
için gerekli motivasyonu artırmak ve

Henüz çok yeni de olsa modern bir 
hukuk didaktiği disiplininin, hukuk bilimi 
doktrinini ve özellikle Medeni Usul 
Hukuku doktrinini yani eskiden beri 

kuru, sıkıcı ve anlaşılmaz olarak 
yapmış, çok yaygın görüşe ve konu

esasen

zor, 
nam
dışındaki eleştiricilere göre de 
akademik dersler için hiç uygun görünme- 

pratikte öğrenilmesi 
Medeni Usul Hukuku 

derslerini öğrencilere sevdirmek için 
elinden geleni yaptığı da görmezlikten 
gelinemez.

Bugün Medeni Usul Hukuku 
Türki ye' de Federal Al manya' daki nden 
pek farklı değildir, sanırım- pratik çalış
malar, örnek yazı biçimleri, dava dilek
çeleri ve orijinal dava dosyaları kullanı
larak, mahkemeleri ziyaret ederek veya 
fakültede küçük oyunlarda roller oynaya
rak, arasıra veya sürekli bir biçimde 
pratisyenlerin derslere katılmaları sağla
narak ve daha başka didaktik yardımcı 
araçlarla öğretilmekte ve somut hale 
getirilmektedir. Bu ölçüde,en azından Mede
ni Usul Hukuku bilimi, teorinin uygulama
ya yakın bir nitelikte öğretilmesi gerek- 

talebine cevap verebilmektedir.

"hukuki

yen ve ancak 
mümkün olan

-kiki

tığı
2.1.2. Uygulamadaki önemi__ ve

Anlamı Yardlmıyla Teorinin Seçilmesi 
ve Derecelendirilmesi .

Kapasite sorununu ilgilendiren bir 
nokta ise çığ gibi büyüyen teorik 
ders materyalini en makûl biçimde 
nasıl ve hangi ölçülere göre sınırlanabile
ceğidir. Görülebilir ki Medeni Usul 
Hukukçuları -bunlardan bazıları elbette 
daha büyük bir gayretle- Medeni Usul 
konularının ve problemlerinin aşırı 
yığılması karşısında onlara, sadece 
hukuk dogmatiğine, hukuki sistematiğe ve 
hukuk metodiğine göre değil, ayrıca hukuk 
pratiğindeki anlamı ve önemine göre de ayı
rarak, ağırlık tanımaya çalışmaktadırlar. 
"Dava İlişkisi" (Prozessrechtsverhllltnis), 
"maddi anlamda kesin hüküm" (materielle 
reehtskraft ) , " davadan feragat "
( klageverzicht ), " taraf değiştirme " 
( parteiwechsel ), "başkasına ait 
hakkı kendi adına dava etme " (prozeP- 
standsehaft) veya "muhakemenin yenilen
mesi" (wiederaufnahmeklage) davası 
gibi bilimsel bakımdan bu kadar merkezi 
kavramların ve Medeni Usul Hukuku

bir
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denetlemek" gerektiği ifade olunuyorsa, 
o zaman bu aynı anda burada sözü 
edilen konu ile elele gidecek olan daha 
esaslı bir reform talebine yol açacaktır.

dogmatiğinin bu çok ince kuyumculuk 
işinin, mahkeme vc avukatlık pratiği 
bakımından hangi ölçüde veya gerçekten 
o kadar, önem taşıyıp taşımadığı her za- 

olduğu gibi karşılıksız bir sorudur.
(Termins- 

tesbiti"

Teorileri2.1.4. Pratiğin, Kendi 
Yoluyla Bilimselleştıriİmesn

man
Çünkü "duruşma hazırlığı" 
vorbereitung),
(Tatsachenfeststellung), "davayı teşvik" 
(Prozessförderung) veya "hakimin sulh, 
uzlaştırma etkinliği" ( r ichterlichc Ver- 
gieichstcltigkeit) gibi ilk bakışta göze 

olgular da pratikte pek büyük 
rol oynuyor görünmesine rağmen

derecede

"vakıaların Uygulamanın 'olgu ve problemlerinin, 
tecrübelerinin ve meslekî çalışma teknik- 

ve eleştirisi; bilimsel birlerinin analizi
gelişimi ve tamamlanması arzu ediliyorsa 
bu, yalnızca "hukukun" değil, ayrıcaçarpan 

bir
tüOı ik 
önem taşımamaktadır.

Sözünü ettiğimiz talebin gerçekleş
mesi bakımından, bugünkü gerçek uygula
mada olup bitenin ve uygulamanın asıl 
sorunlarının nerelerde yattığı bilinmek 
istenirse, o zaman

"pratiğin" de bilgi alanı 
objesi yapılması gerektiğinden başka bir 
anlama gelmez. Her kim bu tür uygula- 

verilerini "sistematik" olarak kavra
mak, "rasyonel bir biçimde yargılamak" 
veya "eleştirisel" olarak analize etmek 
isterse, hukukun yeteri kadar çok teorisi
nin yanında oldukça eksik kalan "pratiğin 
kendi teorilerine" de ihtiyaç duyacaktır. 
Bu konuda yerleşmiş ve bugün haklı 
olarak eleştirilen dosya incelemesinin 
bilimsel bakımdan pek tutarlı olmayan

muamele

ve araştırma

incelemelerde aynı

ma

geniş çapta meslekî 
alan yönlendirmeli ampirik çalışmalara 
ihtiyaç olacaktır ki bugün bu maalesef 
yapılmamaktadır. Fakat bu yapılmadığı 
sürece teorik öğrenim materyaline, 

eğitiminde konu 
ağırlık verme amacıyla "pratik açısından 
anlam ve öneminin" ölçü yapılması 
güçleşmektedir.

2.1.3. Teorinin Pratiğe Göre Yönlcn- 
ve Teori-Pratik Bütünleşmesi

"relasyon tekniğine" 
serbestilerine, 
dava yönlendirmeye 
geliştirmeye veya 
duygusuna dahil yeni

veseçme veüniversite işlem seçeneklerine ve 
hukuksal beceri 

hüküm vermede hak 
teorilerin birkaç 

ilk adımlarından başka hiç bir şey 
bulunmamaktadır. Bu açıdan da eğitim 
yasaları doktrinden, halen salt geleceğe 
ait bir araştırma alanı oluşturan şeyi 
talep etmektedirler.

Bu bakımdan bazı yasa koyucular 
için, fakat yalnız onlar açısından da 
olmamak üzere

dirilmesi______ _____ ______
Yoluyla Pratiğin Teoriye Göre Yönlendi
rilmesi.

Teori ile pratiğin yalnızca birbirleriy-
zamandale ilişki kurdurarak değil, aynı 

sürekli olarak, teorik eğitimin uygulama- 
pratik eğitimin de teoriye

teorik
„ "teori ile pratik” arasın-
daha sıkı bir bağdan doğan veya göre ve

göre yönlendirilmesi anlamında, 
ve pratik eğitim materyallerinin eklenme, 
terkip veya karışım yoluyla sürekli 
olarak birbirlerine göre yönlendirilmeleri, 
eğitim yasasının elbette gerçekleşmesi 
oldukça zor bir postülasıdır. Burada 
ulaşılmak istenen hedef; genellikle 
mevzuat ve hukuk dogmatiği anlamında 
anlaşılıp ele alınan bir disiplin olarak 
hukukun, daha yoğun bir hâlde hukuki 
bakımdan realist ve sosyolojik bir yöne 
yönelmiş bir bilim niteliğinde yem ve 
değişik bir anlayışını sağlamaktır. Ayrıca 
"teori-pratik bütünleşmesi" postulası 
ardında, bilimi pratikleştirmek değil, 
bilakis daha çok, pratiği bilimselleştirmek 
arzusu yatmaktadır. Bu yüzden eyaletlerin 
çeşitli eğitim yasalarında bu bağlamda, 
"pratikteki sorunları eleştirisel olarak 
analiz etmek" "hukukçuların mesleki

daki
burada ele aldığımız beşinci ve sonuncu 
yoğunluk derecesindeki problem, Ş^dıye 
kadarki hazırlık hizmetleri dahilinde 
kalan eğitim unsurlarını üniversitenin 
veya eğitimin personel sorunları alanına 
kaydırılmasıyla ortadan kalkıyormuş gibi 
görünmektedir.

2.1.5. Meslek Uygulamasına
Tekniklerinin Verilmesi Yoluyla

Dair
Çalışma
Teorinin Pratikleştirilmesi.

alanındaTek basamaklı eğitim 
reformcular ve münferit eğitim modelleri; 
üniversite dersinin ve herşeyden önce 

hukuku derslerinin profesyonel
becerilerin sunulması ve kazandırılmasın
da kullanmak ve henüz öğrenim sırasında 
özellikle usul hukuku derslerinde öğrenci
leri uygulamadaki çalışma tarzlarına, 

tekniklerine alıştırmakaıım.4 -------- > hukukçuların mesleki
edimlerini bilimsel olarak incelemek , 
"pratik-hukuki çalışma tarzlarını bilimse! 
olarak geliştirmek", "pratikte kazanılmış 

tecrübeleri

yöntemlerine ve 
ve bu meslekî uygulamaya ilişkin beceri
leri öğretmek amacıyla alıştırmalar

için üniversiteyebunundikkatle yapmak vebilgi veolan
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Aynı sonuç gerçekleşmesi en 
muhtemel olan, teorinin pratik bakımından 
anlam ve önemine uygun olarak seçilmesi 

ağırlık verilmesi gerektiği postüla-

sadece birlikte sorumlu Teamteachers 
olarak değil, aynı zamanda kendi başına

önemliolarakeğitimciler 
oranda pratisyenler almak derecesinde 
ileri gitmişlerdi. Yeni Alman Hakimlik 
YasasıYıın hazırlayıcıları da üniversite

oranda

sorumlu
ve ona
sı için de sözkonusudur. Buna son kısımda 
dikkatimizi yöneltmiş olacağız.

bireğitimi alanında büyük 
pratisyen görevlendirmek 
zorladılar, çünkü 
yüksek okul hocalarından

3. Medeni Usul Materyalinin Pratik 
ve Eğitim Bakımından Anlam ve önemi.

Öğretim ve araştırma kapasitelerinin 
sınırlı olması bir yandan ve giderek 
büyüyen öğrenim materyali diğer yandan 
bu her iki olgu karşısında öğretim; 
hangi materyalin bilimsel konular yığının
dan, hangi bilimsel ölçülere göre, hangi 
önceliklere göre ve hangi vurgulamalarla 
izlenmesi ve öğretilmesi gerektiği 
hakkında, gittikçe artan acil problemlerle 
karşı karşıya gelmektedir. Teorik araştır
ma ve öğretim muhtevalarının seçimi ve 
derecelendirilmeleri, bugüne kadar ilk 
plânda gelenekler, literatürdeki örnekler, 
kişisel eğilimler veya bu ya da şu hukuki 
materyalin üniversite dersi için önem 
derecesinin tamamen sübjektif olarak 
takdiri yoluyla belirlenmiştir.

Yasa koyucu ve bugünkü geleneksel 
hukuk bilimi, öğrenim materyalinin 
kaçınılmaz durumdaki azaltılması zorunlu
luğu karşısında "ana hatlar", "temeller", 
"temel ilkeler" veya "temel kavramlar" 
ile sağlanan sınırlamalar, "sistematik", 
"metodik" veya "örnekleme" bakımından 
özel bir anlam taşıyan hukuki kurumlar, 
yani herhangi özel teorik bir ağırlığa ve 
öneme sahip hukuk fenomenleri ile 
sorunu çözmeye çalışmaktadırlar. Hukuki 
konuların teorik önemlerinin bu tür 
belirlenmesi yanında, hakimlik yasasının 
yenilenmesine dair değişikliğin yazarları 
tarafından ifade edilen "pratik önem" 
elbette aynı derecede meşru, hatta 
belki daha da meşru bir eleme ölçüsüdür. 
Aynı şekilde, teorik hukuk materyali 
arasından "pratik hukuk yaşamı" veya 
"mesleki uygulama" bakımından gerçekten 
neyin önemli olduğu ve "hukuk uygula
masının" gerçek sorunlarınının nerelerde 
yattığı soruları da cevapsız bir halde 
aynı konuyu yakından ilgilendirmektedir
ler.

düşüncesini 
pratikten kopmuş 

:, arzu edilen, 
uygulamaya yakın bir eğitimi, anlaşılan, 
ümit edememişlerdi. Bu, "teorinin 
pratikleştirilmesi" eğiliminin hangi 
sakıncaları taşıdığı konusuna girilmeyecek
tir. "meslek yüksek okulu olarak üniversi
te", "hukuk zenaati eğitimi olarak 
hukuk bilimi öğrenimi", "meslek uygula
masına dair becerilerin öğretildiği 
akademik bir ön aşama olarak üniversite 
öğrenimi", "bilimden kaybetmek yoluyla 
gerçeklik kazanma", "öne alınmış meslek 
uyum kıskaçları", "eleştiri yetenek ve 
arzusunda zayiat" veya "bilim düşmanlığı" 
gibi, öğrenciler safında duyulan bu 
örnek deyimler, teorik bir eğitimin 
aleyhine olarak, teknik-pratik bir 
instruksiyon yönünde üniversite öğrenimi
nin pratikleştirilmesinin sakıncalarını 
açıkça göstermek açısından yeterlidir.

2.2. Reform Taleplerinin Yetersiz 
Bir Biçimde Yerine Getirilmesi ve 
Bilimin Gelecekteki Ödevleri.

Az da olsa bu açıklamalar gösteri
yor ki bilim-kuramsal taleplere yeten 
ve yalnız pratiğe ilişkin hazırlık hizmeti
nin yanı mevcut uygulama unsurlarının 
ve öteden beri gelen hukuk dogmatiğinin 
herhangi bir ilkel karışımı olmayan bir 
teori-pratik yakınlaşması kolay olmasa 
da, gerçekleşmektedir.
"uygulamaya yalan" veya "uygulama 
bakımından somut" olarak verilmesiyle 
yetinmeyi, aksine teorinin pratik bakımın
dan anlam ve önem taşıyan bir nitelikte 
seçilmesi ve derecelendirilmesi, 
genel olarak pratiğe göre yönlendirilmesi 
veya "pratiğin kendi öz teorilerinin" 
geliştirilmesi taleplerine gereği gibi 
karşılık vermek isteniyorsa, işte o 
zaman daha pek çok düşünmeye ve 
araştırmaya ihtiyaç vardır.

Sosyal bilimlerin hukuk bilimine 
sokulmasına dair ve bugün geri plâna 
itilmiş reform postülâları ve alan araştır
malarından elde edilen bilgilerin birlikte 
dikkate alınması gereği ile sıkı sıkıya 
bağlı ve burada sözü edilen bu talepler 
hakkında bir tartışma başlatılmış olmasına 
rağmen, gerçekleştirilmeleri bakımından 
henüz birşey yapılmış değildir.

Sırf teorinin

teorinin

3.1. Hakimlerle Yapılan Bir Anketin 
Pilot ProjesE

Bu yönden ilk adım olarak 1981
ilkbaharınasonbaharından 

kadar, pilot araştırma niteliğinde, Hessen 
Eyaleti'nin, özellikle Medeni Usul Yargıla
ması konusunda etkin hâkimler arasında 
kapsamlı bir anket araştırması yapılmıştır. 
Bu çalışmanın amacı ise hukuk mahkeme-

1982'nin
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lerinin pratiği için hukuk mahkemeleri 
pratiğinde, medeni usul hukuku bilimi 
konularının medeni usul hukuku bakımın
dan anlamı hakkında, medeni usul hukuku 
doktrininin içeriksel biçimlendirilmesine 

yönlendirici veriler niteliğinde

-"Masraflara dair hüküm (s§ 91
vd. ZPO)"
Buna göre hukuk muhakemesine ilişkin, 
düzenli bilgi kazanma sürecinin kurucu 
unsurları yani normal uyuşmazlıktı 
medeni yargılamanın taşıyıcı temel 
taşları, uygulama bakımından en önemli 
ve anlamlı olanı teşkil etmektedirler.

- "Eda davası"

yarayan
bilgi ve tecrübeler kazanmaktı.

özellikle, kendileriyle anket yapılmış 
olan hukuk hakimlerinin kişisel mesleki 
tecrübeleri sübjektif tahminleri - "Gıyap prosedürü"

- "İhtiyati tedbir kararının verildiği
ve

temelinde;
- Hukuk mahkemeleri uygulamasının, 

medeni usul konularıyla hangi
sıklık derecesinde temas halinde olduğu 
(konusal temas);

- Hukuk mahkemeleri uygulamasının 
bu medeni usul konularını hukuki-adli 
bir problem olarak hangi sıklık derecesin
de algılamakta veya anlamakta olduğu 
(problem sıklığı);

- Hukuk mahkemeleri uygulamasının 
bu problemleri hangi zorluk derecesinde 
gördüğü (problem zorluğu) ve

kendilerine sorulan hakimlerin

prosedür"
beli rli anlamında çoğunluktaki davalar yargılama 

ve karar tekniği alanında, bazı diğer 
konular ve herşeyden önce taraflar 
arasındaki veya taraflar ile mahkeme 
arasında vukubulan olaya ilişkin bilgi 
alışverişi veya sırf mahkeme tarafından 
veya mahkeme ile birlikte taraflarca 
maddi olayın konstrüksiyonuna ilişkin 
konular, pratik bakımından oldukça 
önemlidir, öyle ki, bunlar tarafların 
yazılı veya sözlü beyanları, tarafların 
ve mahkemenin davayı teşvik ve hızlandır
ma görevleri, hakimin celseye hazırlık 
tedbirleri, davaya katılanlar arasında 
işbirliğini sağlayan bir bilgi alışverişi 
ve hakimin etkin bir şekilde davayı 
yönetmesi koşulları altında ana celsenin 
yapılması, olayların iddia ve tartışılması 
veya özellikle şahitler ve bilirkişilere 
başvurarak deliller toplanması gibi 
konulardır.

kendi bireysel tecrübelerine ve ihtiyaçla
rına dayanarak belirli medeni usul 
konularını ve problemlerini üniversitelerde
ki derslere ilişkin olarak ne derecede 
önemli buldukları (eğitimde olması 
gereken)
konularında cevaplar elde etmek amaçlan
mıştı.

Alman Araştırma Topluluğu'nun 
(DFG) destekleriyle teşvik edilmiş bu 
araştırmanın tamamlanmış olan değerlen
dirme sonuçlan basılmış bulunmaktadır.

Detaylar hakkında bu araştırma 
sonuçlarına yollama yapılabilir veya 
yapmak gerekmektedir. Burada sadece 
bu anketin belirli özel sonuçları sunulacak-

Burada açıkça görülüyor ki, hukuk 
hakiminin mesleki faaliyetinin temel 
kısmı, üniversitede öğretildiği gibi 
normlar üzerine veya normlarla çalışmak 
değil, bilakis, eski, bu mesleğe dair 
bilgece bir sözde ifade edilen; yani 
medeni usulde on gramlık hukuki soruna 
karşılık elli kilo maddi olayla uğraşmak 
zorunda kalındığı gerçeğinde olduğu 
gibi, birçok olaylarla birlikte sözkonusu 
maddi olay hakkında çalışmaktan ibarettir.

Sorulan kimselerin kanaatlerine 
göre, Medeni Usul Hukuku dogmatiğinin 

yıllardan beri gözde konulan olan;
husumet teorisi, adli

tır.
3.2. Bazı Araştırma Sonuçları.
Başvurulan (400) hukuk hakiminden

-daha fazlası 
konulara

gelen (99) cevaba göre
uygulamanın,beklenemezdi - 

en yoğun olarak teması şöyledir:
-"Hakimin sözlü celseye hazırlanma

sı {§ 273 I ZPO)"
- "Sözlü celse (§§ 128 vd; 137

uzun
taraflar veya
muamele teorisi ve kesin hüküm teorisi 
gibi konular günlük hukuk mahkemeleri 
pratiğinde, bilimin genelde kabul etmek 
istediğinden daha az derecede bir öneme 
sahiptirler.

Kendileriyle anket yapılan kimselerin 
belirli usul konularını veya olaylarını, 
kendi mesleki 
çıkan sorunları, 
kazai içtihatlara başvurmadan, fazla bir 

işgücü harcamaksızm, alışıla 
halledip, edemedikleri

ZPO)"
- "Taraf Beyanı"
- "Davacı beyanının tutarlılığı"
- "Davalı beyanının önemliliği"

(§ 286 I"Delillerin takdiri pratiklerinde ortaya 
hukuki literatür veZPO)"

- "Kararın maddi dayanağı (§ 313
II ZPO)" zaman ve 

geldiği gibi- "Nihai karar {§ 300 ZPO)"
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daha derin olarak işlenmesi gerektiği 
konusunda düşüncelerini bildirmeleri 
istendiğinde, alınan cevaplar; 'pratisyenle
rin arzularına uyulduğu takdirde, Medeni 
Usul Hukuku üniversite eğitiminin yalnızca 
meslek 
hizmet

anlamında, hangi sıklık derecesinde 
hukuki bir problem olarak algıladıkları 
sorulduğunda, Medeni Usul Hukuku 
biliminin o, oldukça kapsamlı öğretim 
katalogundan bir tek konunun bile hukuk 
mahkemeleri pratiğinde "sıkça" sorunlar 
doğurduğu anlamında, zikredilmemiş 
olduğu özellikle dikkati çekmektedir.

Medeni Usul Hukuku alanında,

ihtiyaçlarına 
ilişkin

becerilerin öğretilmesi ve alıştırılması 
amacıyla alelade bir bilgilendirme 
dersine dönüşeceği' yolundaki muhtemel 
endişelerin tamemen temelsiz olduğunu 
ortaya koydu.

Hukuk mahkemeleri uygulamasının 
burada kendisine sorulan kısmı herhalde 
tamamen aksine olarak, öğrencilere, 
dava tekniğine ilişkin, örneğin, süre, 
duruşma ve celp müesseseleri gibi 
detaylar ve biçimlerin öğretilmesinin 
akademik usul hukuku derslerinin ödevi

uygulamasının 
eden dava tekniğine

hukuk bilimince hukuki problem olarak 
görülen veya hukuki problem niteliğine 
büründürülen her bir konu ve Usul 
Hukuku biliminin kendince uygulama 
sorunları olarak gördüğü birçok Medeni 
Usul Hukuku konusu gözönüne getirilecek 
olursa, bu sonuç o zaman önümüzdeki 
araştırmanın en göze çarpan sonuçlarından 
birini teşkil etmektedir.

Bu sonuç, kısmen iş çokluğu 
nedeniyle uygulamanın Usul Hukuku 
bilimine dair tartışmaları izleyememesi 
veya bilimde gittikçe yayılan ve 
genişleyen teori ve problem gelişmeleri 
karşısında
dogmatikleştirilmesine ve sorunsallaştırıl
masına kendini kapatmasına bağlandığı 
takdirde, Medeni Usul Hukuku biliminin 
uygulamadaki problemlerin çözümü için 

konulan işlemesinin neye 
yaradığı sorusu ortada kalmaktadır.

medeni usul konularındaki

olmadığını fark ettirdi. Çünkü "eğitimin 
neyi kapsaması gerektiği" sorusunun 
cevabı, yalnız Medeni Usul Hukuku dogma
tiğinin standart konularını değil, ayrıca 
hukuk davasının toplumbilimsel materyal
leri gibi disiplinlerarası materyalleri de 
kapsaması gerektiğine dair şaşırtıcı 
biçimde bir esneklik içeriyordu.

İçeriği bakımından eğitimden ilk 
sırada yer alan beklentiler, dava tekniğine 
ilişkin bir konuya değil, bilakis

dava malzemesinin taraflarca 
hazırlanması prensibi

- resen araştırma prensibi
- davacı beyanlarının tutarlılığı
- davalı beyanlarının önemliliği
- delillerin takdiri
konuları ile birlikte
- hukuk hakiminin rolü ve işlevi

hakimin kanaatini ve kararını 
serbestçe oluşturması temel ilkesi

- hukuk devleti ve sosyal devlet 
prensipleri (Alman Anayasası md. 20/1, 
28/1)

usul problemlerinin

bir takım

Belirli
problem sıklığı sorusuna olan cevaba, 
problem zorluğuna dair sorunun cevabı 
uygun düşmektedir ki, bununla, kendilerine 
sorulan hukuk hakimlerinin kendi uygula
malarında görülen usul hukukuna ilişkin 
hukuki problemlere hangi zorluk derecesini 
verdikleri saptanmış olmaktadır.

Burada orta nitelikte zorluk derece
sinden, olağanüstü 
kadar değişen bir konu olarak "delillerin 

konusu zikredilmişti, 
yanında,* çoğunluktaki diğer bütün konular 
en az derecede sorunsal veya büsbütün 
sorunsuz

zorluk derecesine

takdiri" Bunun

- hakimin bağımsızlığı ve tarafsızlığı 
(Alman Anayasası Md. 97)

- hakimin aydınlatma ve yönlendir
me görevi

olarak değerlendirilmişti. Bu 
. kendilerine sorulan sulhsonuçta da, 

mahkemeleri, asliye 
eyalet mahkemeleri hakimleri nisbeten 
aynı görüşte olmuşlardır.

Doktrindeki

mahkemeleri ve
maddi ve hukuki isticvap ( § §

139, 278 III ZPO)
içtihatlardaki 

veya doktrin ile kazai içtihatlar arasındaki 
sayısız aşırı derecede tartışmalı ve kısmen 
henüz çözülmemiş çekişmeli sorunlar ve 
düşünce ayrılıkları gözönünde tutulacak 
olursa, problem zorluğuna dair bu sonuç 
problem sıklığına dair olandan daha az 
şaşırtmamaktadır.

Nihayet kendilerine sorulan kimseler
den, Medeni Usul Hukukuna dair, üniversi
te eğitimi çerçevesinde hangi konuların

kazai - tanık ifadelerinin doğruluğu
- isbat yükü
7. yükünün yer değiştirmesi

gibi üniversite öğretimi çerçevesindeki 
konular ve yine aynı biçimde belirli 
temel kavramların ve davayı belirleyecek 
önemde bazı merkezi olguların, mahkeme 
ye taraflarca olgu ve debilerin sağlanması 
1 e tarafların beyanlarının çakışması 
yanı delillere dair kurallar temelinde 
maddi olayın ve gerçek haliyletam
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-Drucksache 10/1108 vom 12.3.1984) ve 
Bundesrat'ın bu yasayla ilgili görüş ve 

(Bundesrats-Drucksache 545/83 
3.2.1984). Bunun yanında Bundesrat- 

ın yasa teklifine; Alman 
Yasası’nın değiştirilmesine dair üçüncü 

teklifine (Bundestags-Drucksache 
5.1.1983); SPD grubunun 

yasa teklifi; Alman Hakimlik Yasasının 
değiştirilmesine dair üçüncü yasa teklifi
ne (Bundestags-Drucksache 10/213 vom 
27.6.1983); Yeşiller grubunun yasa 
teklifi, Alman Hakimlik Yasasının değişti-

teklifine 
vom

tesbitinin konu edilmesinin "orta derece
den" "çok önemli" ye kadar değişen 
bir değerlendirmesiyle, özellikle

- "hak arama özgürlüğüne (Alman 
Anayasası M d. 103)" yönelmişti.

Anket sonuçlarından, bilime karşı 
yönlendirilmiş bir talep yani medeni 
usulün olgularla ilgili yönüne ve özellik
le hakimin bilgi ve kanaatinin oluşmasının 
olgusal yönlerine, şimdiye kadar olduğun
dan daha çok ilgi gösterilmesi gerektiği 
arzusu ortaya çıktı. Fakat kendilerine 
sorulan pratisyenler usul hukuku biliminin 
"pratikleştirilmesi" anlamında hiç bir 
şey söylemediler.

4. Genel Bakış

tutumu 
vom

Hakimlik

yasa 
9/2376 vom

rilmesine dair üçüncü 
(Bundestags-Drucksache 
27.3.1984) de bakınız.

yasa 
10/1184

İL Konuya İlişkin Literatür
Bu, önümüzdeki pilot araştırmanın 

sonuçlarının herbiri, nasıl değerlendirilir
se değerlendirilsin ve onlardan hangi 
sonuçlar çıkarılırsa çıkarılsın, özellikle 
Medeni Usul Hukuku alanında hukuk 
bilimsel teori ile mahkeme pratiği 
arasındaki dengesiz ilişki hakkında 
düşünmeye ve belki hatta 
öğretim materyalinin 
anlam ve önemini " saptayabilmek için 

ve kapsamlı, daha verimli 
kadar sebebiyet

Hukukun eğitimi reformuna ilişkin 
zamanların en yeni incelemelerindenson 

bazıları,
Blankc/Wiethöiter, Reformatio in peidus? 
Zur ÜescEıcHte ıder Ausbildungsreform. 
Ein GesprUch mit 
KJ 1981, 1 ff.
Braun, Juristenausbildung in Deutschland,

Rudolf Wiethölter
"medeni usul 
uygulamadaki

mdaha geniş 
araştırmalara yeteri 
verecektir.

Medeni

UmbruchBraun, Juristenausbildung im 
YÂlr Diskussion um die Neuordnung der 
Juristenausbildung, JA 1981, 550 ff.alanındaHukukuUsul

teori ile pratik arasındaki ilişki bakımın
dan bu bağlamda bir çok probleme 
-fakat hepsi olmamak üzere- 
edildi.

zweistufigenderReformBraun,
Juristenausbildung, JA 1982, 186 İr.

Zukunft der
temas

undBraun, Ertrag ___ _ rc
Ausbildungsreform, JA 1983, 512 ir.özellikle Medeni 

teori
Hukuk bilimi

Usul Hukuku bilimi bakımından, 
ile pratik arasında daha sıkı bir bağ

anlamındaki
Duwel, Zur Einübung berufspraktischer 
Fertigkeiten an der Hochschule, DVBI 
1977, 149 ff.
Eith, Zehn Jahre einstufige Jurjstenausbjl- 
dung - vorlüufige Kurzbilanz und Ausblick, 
ZRP 1982, 47 ff.

olması gerektiği 
postülasına uyabilmek ve 
den,

yasa 
hukuk bili mi n- 
Usul HukukuMedeni

biliminden, bir zamanlar oldukları veya 
öyle imiş gibi göründükleri şeyin, yani 
pratik bir bilimin- ama bilimi vurgulaya
rak- tekrar gerçekleşmesi ümidiyle^ ye 
daha pek çok şey yapılması gerektiğinin 
tesbiti ile burada bu konuda fikir yürüt- 

vermemize müsaade edilsin.

özellikle

der BundesregierungHaak, Die von 
geplante Neuordnung der Juristenausbildung 
- ein Jahrhundertwerk?, ZRP 1984, 113
ff.meye son

undKautelarjurisprudenz
Bericht über eine

Hagena,
Juristenausbildung 
notvvendige Diskussion, JA 1977, 253 ff.

EK
I. Yasa Materyalleri

Hart, Überlegungen zur Vereinheitlichung 
der Juristenausbildung, KJ 1982, 416 ff.

Reform 
Chancen

Alman Hakimlik Yasasının değişti- 
25.7.1984 tarihli (BGBlrilmesine dair ............

Teil I, 1984, Nr. 33, S. 995 11.) uçuncu 
ve bu yasanın oluşum süreci ile

derPerspektiven der 
İhre

Hart,
Juristenausbildung:
Grenzen nach den Jüngsten Vorschlagen, 
ZRP 1984, 25 ff.
Heldrich, Das trojanische Pferd in der

undyasa
ilgili olarak :

Federal hükümetin yasa tasarısı, 
Alman Hakimlik Yasası’nın değiştirilmesi
ne dair üçüncü yasa tasarısı (Bundestags
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Pratiği Konusunda Yazarın Söz Konusu 
Tnceiemelerı

Zitadelle des Rechts. Überlegungen zur 
Einbeziehung der Sozialvvissenchaften in 
die juristische Ausbildung, JuS 1974, 
281 ff.
Hesse, Über den Stillstand der Debatte 
zur Reform der Juristenausbildung, JZ 
1977, 49 ff.
Hesse, Die Praxis der juristischen Berufe 
und die Juristenausbildung, JZ 1982, 
272 ff.
Kötz, Glanz und Elend der juristischen 
Ei nbei tsausbi ldung. Argumente für eine 
berufsfeldorientierte 
ZRP 1980, 94 ff.
Kübler, Juristenausbildung im Zielkonflikt, 
Konstanzer Universit&tsreden, 1971.
Lautmann, Soziologie vor den Tören 

der Jurısprudenz, 1971.

Leibfried, Tendenzen der Einphasenaus- 
Fildung, KJ 1973, 181 ff.

novellierten Zivilprozessordnung 
und einigen aktüellen Entvvicklungstenden- 
zen innerhalb der Zivilprozessrechtsvvissen- 
schaft der Bundesrepublik Deutschland" 
(Japanisclıe Übersetzung: Akiro Ishikavva), 
in: Hogaku-Kenkyu, Journal of Law, 
Politics and Sociology (Japan), Bd. 52 
Heft 5 (1979), S. 521 ff.

"Zur

"Neuere Entwicklungen im Zivilprozessrecht 
der Bundesrepublik Deutschland 
Berücksichtigung der sog. Vereinl'achungs- 
novelle von 1976", in: Chen Jung Tsung, 
Verteilung der Beweislast 
Zivilverfahrensrecht, Nationale Taivvan 
Üniversit&t, Rechtswissenschaf tliche
Reihe, Band 17 (Taiwan), 1979 (chinesische 
Übersetzung: Chen Jung Tsung), S. 351 
ff.; deutsche Fassung S. 369 ff.

unter
Spezialisierung,

und

"Soziologie und Prozessrecht. Ein Überblick 
über interdisziplin&re Tendenzen 
Probleme der Integration 
vvissenschaft und

und
von Rechts- 

Sozi al vvissenschaft en 
(Japanishe 

Mikami), in: 
Journal of Civil 

Procedure (Japan), Bd. 26, Heft 1 (1980), 
S. 1 ff.

Lenk, Juristenausbildung 
VVissenschaftlichkeit

zvvischen 
und Berufspraxis.

ZRP 1975, 234 ff. im deutschen Prozessrecht", 
Übersetzung: Takelıiko
Minjisoshyo Zasshi,

Naucke, Über die juristische Relevanz 
der Sozialvvissenschaften, 1972.
Salge, Reform der Juristenausbildung - 
Anspruch und Wirklichkeit, DRiZ 1980, 
41 ff. "Grundzüge des 

Zivilprozess rechts und erste Praxiserfah- 
rungen mit der sog. Vereinfachungsnovelle" 
in: Annales de la Faculte de 
d'İstanbul (Türkei), Bd. 27, Nr. 43 
(1980), S. 3 ff.

"Zum Bedeutungszuvvachs und Funktions- 
vvandel des Prozessrechts. Ein Überblick 
über interdisziplinUre Entvvicklungen im 
Zivilprozessrecht", in: Juristische Schulung 
1981, S. 402 ff.

"Juristenausbildung 
fahrensrecht", in: Zeitschrift für Zivilpro
zess Bd. 95 (1982), S. 373 ff.

"Der Prozess als Mittel 
Konfliktslösung", 
für Fernstudien 
Tübingen (Hrsg.),
Studienbegleitbrief 3,
Beltz-Verlag,
S.63 ff.

Juristenausbildung und Zivilverfahrensrecht, 
Cari Heymanns Verlag, Köln-Berlin-Bonn- 
München, 1983.
"Der Beitrag der Sozialvvissenschaften 

Reform des Prozessrechts/The

deutschenneueren

Schelsky, Nutzen und Gefahren der 
sozialvvissenschaftlichen Ausbildung 
Juristen, JZ 1974, 410 ff.

von Droit

Schmidt,_ Theorie-Praxis-Verknüpfııng 
und kunftige Einheitsausbildung, DRiZ 
1982, 47 ff.
Schvvind, Zur Neuordnung der Juristenaus- 
biidung. Ende der Reformen öder neuer 
Anfang?, DRİZ 1981, 481 ff.
Troje, Juristenausbildung heute. Eine 
rechts- und sozialvvissenschaftliche 
Studie, 1979.
Voegeli, Einphasige Juristenausbildung. 
Zur Pathologie der Reform, 1979.
Wassermann, (Hrsg.), Erziehung zum
Establishment, 1979.
Wassermann,(Hrsg.), Sozialvvissenschaften 
in der Rechtsausbildung, 1979.
VVassermann, Zur Neugestaltung der Juris- 
tenausbildung nach Beendigung der 
Experimentierphase, DRiZ 1981, 185 ff.

und Zivilver-

zur rechtlichen 
in: Deutsches Institut 

an der Üniversitât 
FunkkoIIeg Recht, 

Studieneinheit 7, 
Weinheim-Basel, 1982,

III. Usul Hukukunun özellikle Dikkate 
Alındığı Hukuk Eğitiminin Teori ve zur
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Contribution of Social Sciences to the 
Reform of Procedure Law", in: Gilles 
(Hrsg.), Ef f ek ti vi tUt des Rechtsschutzes 
und
deutschen
Internationalen Koııgress für Prozessrecht 
in VVürzburg, Cari Heymanns Verlag, 
Köln-Berlin-Bonn-München, 1983, S. 105

ff.

"Reformpostulate der neuren Juristenaus- 
bildungsdiskussion und ihre Konsequenzen 
für die Zivilprozessrechtswissenschaft in 
Forschung und Lehre”, (japanische
Übersetzung: Kaoru Matsuura), in:
Meijo Law Review 
(Japan), 1983, S.l ff.
nVerhandlungsmaximc und Relationstechnik" 

Über die praktische Ausbildungs- 
Eine Diskussion zwischen

Peter Gilles, Shozo Inoue und Takeshi 
Kojima in der Übersetzung von Isamu 
Mor i.
Teil I in : Hanrei Times (Japan), Nr. 
491, 1983, S. 22 ff.,
Teil II in : Hanrei Times (Japan),
Nr. 492, 1983, S. 7 ff.
Theorie und Praxis im Zivilprozessrecht. 
Ergebnisse einer Richterbefragung zur
Praxisrelevanz zivilprozessualen Lehr- 
stoffs, Cari Heymanns Verlag, Köln-Berlin- 
Bonn-München, 1984.

verfassungsm&ssige Ordnung. Die 
Landesberichte zum VII.

Meijo Hogaku
ff.

"Zur
Juristenausbildung in der Bundesrepublik 
Deutschland", in: Comparative Law, 
Anales of Toyo-University. Institute of 
Comparative Law (Japan), Initial numer, 
1983 (Japanische Übersetzung: Kanjy 
Kondo, S. 41 ff. ; deutsche Fassung 
S. 41 ff.; deutsche Fassung S. 108 ff.)
Nationalbericht "Deutschland" (Bundesre
publik)", in: Roth (Hrsg.), Rechtssozilogie 
und Prozessrecht. Nationalberichte und 
Generalberichte zum Thema "Der Beitrag 
der Rechtssozilogie zur Reform des 
Prozessrechts" des VII. Internationalen 
Kongresses für Prozessrecht VVürzburg 
1983, Orac-Verlag Wien, 1983, s. 37

Diskussion dieneueren um

methodik
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KARAR İNCELEMESİ

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin, 27.2.1986 gün ve E. 1986/1268-K. 1986/1841
Sayılı Kararı (l)

Prof.Dr. Yıldızhan YAYLA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

YÜRÜTMENİN 

YARGI 

GÖREVLİSİ 

KİŞİSEL 

ADLI

DURDURULMASI YARGI KARARI
KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ

YÜRÜTME ORGANI 

HAKSIZ EYLEM

KAMU
BAKAN

KUSUR TAZMİNAT
GÖREVİ.YARGININ

OLAY M.E.G.S.______ Bakanlığında
müşavir müfettiş olan davacının işine 
Sıkıyönetim komutanlığının isteği üzerine 
son verilmiş; sonradan bu 
işleminin geri alınması gerektiği yolunda 

komutanlığın

hususlara değinmek fırsatını bulmuş, 
bazı noktaları da, kanaatimizce gözden 
kaçırmıştır.

Hemen belirtelim ki 
bir ilke

karar, yeni 
getiriyor değildir. Çünkü,

Dördüncü Hukuk Dairesi daha önce de 
(4.H.D. 17.12.1971 -e.71/9147-K. 71/10690; 
4.H.D. 15.5.1970, E.69/5644, K.70/4549)

varmış; nihayet, 
kararda da değinilen,

22.10.1979 tarihli ve 7/2 sayılı Yargıtay 
İçtihadı Birleştirme kararı verilmişti
(R.G. 29.11.1979-16824).

Ancak incelemekte olduğumuz 
1986/1841 sayılı karar, 1982 Anayasasının 
ve özellikle de 2577 sayılı İdarî Yargılama 
Usulü kanununun yürürlüğe girmesinden 
sonra verildiği 
tartışacağımız bazı sorunları akla getir
diği için önem taşımaktadır.

1. Karar, bakanların hukukî sorum
luluk bakımından durumlarını bir kere 
daha rlemiştir : Bakanlar da kamu
görevlisidirler ve öteki kamu görevlileri 
gibi sorumludurlar. Bu sebeple : Görev 
ve yetkileriyle ilgili bir sorumluluğu 
sözkonusu olduğunda Anayasa m. 129/5' 
deki korumadan bakanın da yararlanabi
leceği anlaşılmaktadır. Zira, kararda, 
açıkça : "Bakan da bir kamu görevlisi 
olduğundan" denilmektedir. Şu halde, 
bir bakanın yetkisini kullanırken işlediği 
kusurdan doğan tazminat davasının da,

son verme

aynı 
bildirilmiştir.

Bakanlığa 
göreve

yazısı
Bakanlık, ilgiliyi 

başlatmamış; İdare
olumsuz işlemin iptali istemiyle dava 
açılmış ve bu davada yürütmenin durdu
rulması kararı verilmiştir. Ancak, yürüt
menin durdurulması kararı adı geçen 
Bakanlığa bildirildiği halde herhangi bir 
uygulama yapılmamıştır.

Bunun üzerine, ilgili, Bakan aleyhine, 
Adliye Mahkemesinde tazminat 
açmış; Mahkeme, uyuşmazlığın çözümünün 
İdarî yargıya ait bulunduğu gerekçesile 
davayı reddetmiş; temyiz istemiyle, 
dosya Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi
nin önüne gelmiştir.

Dördüncü Hukuk 
yerine

Mahkemesinde bu
bu yönde hükümlere 
incelediğimiz

davası

ve bu yönden aşağıda

Dairesi, yargı 
getirilmemesinin salt 

kişisel kusur teşkil ettiği ve uyuşmazlığın 
çözümünün, bu sebeple adlî yargıya ait 
bulunduğunu belirterek kararı bozmuştur 

. (Yargıtay, Dördüncü

kararının

070100/: Hukuk Dairesinin,
27.2.1986 tarihli ve E.1986/1268, K.1986/
184İ sayılı karan. Yargıtay Kararlar 
Dergisi, Haziran 1986, C.12, Sayı 6 s 
796-798'de yayınlanmıştır). X ’ 
SORUNLAR Bu karar, İdare 

açısından dikkate değer bazıHukuku
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kendisine rücu edilmek kaydıyîa, ancak 
İdare aleyhine açılabilmesi gerekir.

2- Yürütmenin durdurulması kararı, 
nihaî kararlar gibi bir mahkeme kararı
dır. Yargıtay’ın yukarıda değindiğimiz 
1961 Anayasası dönemi içtihadı da aynı 
yöndedir. Bu sebeple, Yürütmenin durdu
rulması kararma uyulması zorunludur. 
1982

getirmekle görevlidir ve bunu yerine 
getirmeme konusunda kendisinin kullana
bileceği bir yetki yoktur". Demek ki, 
Anayasanın 129. maddesinin öngördüğü 
(m. 129/5) ÖNCE İDARE ALEYHİNE
tazminat davası açılması kuralı burada 
geçerli değildir. Çünkü, sözkonusu hüküm: 
"Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 
YETKİLERİNİ KULLANIRKEN işledikleri 
kusurlardan doğan tazminat davalarına 
ilişkindir. Bu suretle, Yargıtay 4. Hukuk 
Dairesi, m. 129/5'teki muhtemel görev 
engelini de aşmaktadır. (Muhtemel 
diyoruz, zira, m. 129/5'te sözü edilen 
tazminat davalarının mutlaka İdarî

Anayasasının 138. maddesinde 
sözü edilen "mahkeme kararı" nı yerine 
getirme zorunluğu yürütmeyi durdurma 
kararını da kapsamaktadır. 2577 sayılı 
Kanun esasen bu konuyu kanunî açıklığa 

. da kavuşturmuştur (m. 28/1).
3- Bununla birlikte, Yargıtay'ın 

yollama yapılan İçtihadı Birleştirme 
kararı, 1961 Anayasasının 132. (1982
Anayasasının 138.) maddesinde geçen 
ve 2577 sayılı Kanunun 28/4 hükmünde 
de tekrar edilen "mahkeme kararı"

yargıda açılması gerekmez. Kanun, bazı 
örneklerde olduğu gibi, adlî yargıyı 
görevli kılabilir.

b) İnceleme konusu Yargıtay 
kararı, 22.10.1979 tarihli ve 7/2 sayılı 
İçtihadı Birleştirme kararının geçerliliğini 
sürdürdüğünü kabul etmektedir. Gerçi, 
bunu ifade ederken, görev konusunu ön 
plana çıkarmış gözükmektedir. Ama, 
İçtihadı Birleştirme kararının bugün de 
ve BÜTÜNÜYLE geçerli olduğunu kabul 
ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, 
Yüksek Mahkemenin, evvelki içtihad 
doğrultusunda :

- Kamu görevlisinin sorumlu tutul
ması için, ayrıca, kin, garez, husumet 
ve benzeri duyguların etkisi altında 
hareket ettiğinin araştırılmasına gerek 
olmadığı;

terimini sadece ilâm hatta yürütmeyi 
durdurma kararıyla da sınırlamamıştır. 
Sözkonusu
Hukuk Dairesi kararında da belirtildiği 
gibi devamlılığını ve geçerliliğini koru
yorsa (ki, bu içtihadın dayanağı olan 
1961 Anayasası m.132 ve 135'in esasları 
aynen 1982 Anayasasının 138. ve 
maddeleriyle korunmuştur), kamu görevli
lerinin birinci derecede sorumlu tutulabil-

içtihad, incelediğimiz 4.

141.

meleri için 2577/28-1'deki gibi yalnızca 
"esas" hakkında verilmiş idari yargı 
kararları ile Yürütmeyi durdurma karar
larına değil mahkemelerin HER TÜRLÜ 
kararlarına uymama dahi yeterli olacaktır.

4- Karara dayanak teşkil ettiği 
anlaşılan İçtihadı Birleştirme kararında, 
"kişisel kusurun saptanması için sayılan 
duyguların (izrar kasdı, kin, garaz, 
husumet, kıskançlık, intikam ve benzeri 
duygular) etkisi altında davranıldığının 
belirlenip ortaya çıkarılmasında isbat 
yönünden büyük güçlükler vardır. Böyle 
bir görüşün kabulü halinde karar gereğini 
yerine getirmeyen görevlinin hukukî 
sorumluluğu ancak pek sınırlı durumlarda 
mümkün olabilecek ve böylece Danıştay 
kararlarının uygulanması olanağı hemen 
hemen ortadan kalkacaktır" denilmiştir. 
4. Hukuk Dairesinin, yargı kararına 

halinde - açıkça ifade edilmiş

- Mahkeme kararını bilerek yerine 
getirmenin, salt kişisel kusurun varlığını 
ortaya koymaya yettiği sonucuna varmak
tadır. Bu sebeple, Yargıtay, kamu 
görevlisinin şahsına karşı adli yargıda 
açılan tazminat davasının, "İdarenin bir 
işleminden ötürü uğranılan bir 
değil, bir mahkeme kararının idarece 

getirilmemiş
ödetilmesi isteği" ile

zararın

bul tınmasındanyerine
doğan zararın 
açıldığı görüşündedir. Karardan aynen 
aldığımız bu cümleciğin içindeki altı 
tarafımızdan çizilen "idarece" kelimesinin, 
herhalde, kamu görevlisine e şeklinde
anlaşılması gerekmektedir.

TARTIŞMA
uymama
olmasa bile - bir kişisel kusur karine 
kabul ettiği ileri sürülebilir.

5- Bir mahkeme kararının yerine 
getirilmemesi, Yargıtay'a göre salt 
kişisel kusur teşkil eder. Gerçekten 
Yüksek Mahkemeye göre:

a) Bir mahkeme kararını yerine 
getirmek kamu görevlisi için zorunludur. 
"Kamu görevlisi yargı kararını yerine

Yüksek Mahkemenin kararı, idare 
hukuku bakımından ilgi çekici sorunlara 
değinirken ilk gözümüze çarpan nokta 
şudur: Yargıtay, teknik idare hukuku 
deyimiyle "bağlı yetki" ye aykırı tutumu 
(bu örnekte, yargı kararını yerine getir
memeyi) görevle ilgili saymamaktadır. 
Böyle bir sonucu, günlük hayatımızın 
her kesimine girmiş olan İdarenin bütün
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faaliyet ve işlemlerine yaymak mümkün 
değildir, öyle örnekler vardır ki, bunlar
da ister yürütmenin durdurulmasını, 
isterse iptali içersin, bir mahkeme 
kararını uygulamak imkânı bulunamaz. 
Sözgelimi, küme düşen bir takım hakkın
da, yeni fikstür yapılıp, maçların bir 
kısmı başladıktan sonra verilen yürütmenin 
durdurulması ya da iptal 
durum böyledir. İskân izni başvurusu 
reddedilen kişinin açtığı iptal davasında 
yürütmenin durdurulması kararı verilse 
fakat bu arada izin konusu bina kısmen

gerekçesile bu tür örneklerde kapsam 
dışı bırakmaktadır. Başka bir ifadevl 
Yüksek Heyet olayda Anayasa m. 129Ar 
de uyguluyor değildir. 1

- Acaba, Yüksek Mahkeme, kararına 
konu olan olayla, İYUK m. 28/4 arasındabir bağlantı bulunmadığı kanaatinde 
midir? Öyle sanıyoruz ki, bu, . . sorunun
cevabı, kararın satır aralarından çıkarıla
bilir.

kararında

Geçerliliğini sürdürdüğü belirtilen 
Birleştirmeİçtihadı

kişisel kusur, yalnız,
kin, husumet, kıskançlık, intikam ve 
benzeri duyguların etkisi altında yapılan 
işlem ve eylemlerde bulunmaz; ihmal 
tedbirsizlik, dikkatsizlik gibi haller de 
kişisel kusur kavramı içinde düşünülmek
tedir. İdare Hukuku içtihad ve öğretisinin 
de kabul ettiği bu esas yanında, 4. 
Hukuk Dairesi, SALT KİŞİSEL KUSUR 
kavramına da yer vermektedir. Yüksek 
Mahkemeye göre, "bir İdarî yargı yerince 
verilmiş olan kararın uygulanmaması 
salt kişisel kusur oluşturur. Şimdi, bu 
iki içtihad birlikte değerlendirildiğinde 
şöyle bir

Kararına 
izrar kastı

göre,
garaz,veya tamamen yansa gene benzeri bir 

durum ortaya çıkar. Gerçi, yukarda 
değindiğimiz İçtihadı Birleştirme kararın
da "olanaksızlık" ihtimaline yer verilme
miş ve bu takdirde İdarenin 
mahkûm edilebileceği kabul edilmiştir. 
Ancak, incelediğimiz karada bu ayırım 
yapılmamıştır. Kaldı ki, İçtihadı Birleşti 
kararı, yalnız Anayasa hükümleri

o zaman yürürlükte olan 
ve İdarî Yargılama Usulünü de düzenle
yen 521 sayılı Danıştay Kanununa (m. 
95) de yer vermiştir.

Kanaatimizce, incelemekte olduğu- 
4. Hukuk Dairesi kararının

tazminata

rme
ile

yetinmemiş,

ortaya çıkmaktadır: 
Kamu görevlisinin şahsen ve tabii adlî 
yargı önünde sorumlu tutulabilmesi için 
bir yargı kararını uygulamaması yeterli- 
dir. Yani, kastı var mı yok mu araştırma
ya dahi gerek yoktur (3). Yüksek Heyetin, 
kişisel kusur kavramınım başına koyduğu 
SALT kelimesinden, artık hizmetle, 
görevle, kısacası idareyle bir bağlantının 
sözkonusu olamıyacağı anlaşılmaktadır. 
Oysa, İYUK, m. 28/4, açıkça: "Mahkeme 
kararlarının... kas t en yerine geti ril memesi..." 
şartını koymaktadır. Bir kere, inceleme 
konusu karar, bu kanun hükmüyle bağdaş
mamaktadır.

sonuçmuz asıl
eksiği de buradadır. Gerçekten, kararda, 
2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu 
(İYUK) nun, konuyu 
ilgilendiren hükmüne (m. 
hiç değinilmemiştir (2).

Bu durum, akla şu soruları getir
mektedir :

doğrudan doğruya 
28/1 ve 4)

.7 ,Aca^a> 1982 Anayasasının 129/5 
hükmü ile 2577 sayılı Kanun m. 28/4 
kuralıD.. . . kabul edilmiştir?
Böyle b.r ihtimalde, Yüksek Mahkemenin 
Anayasayla

çatışıyor mu

kanunçatışan
ihmal ettiği düşünülebilir mi?

Hemen belirtelim ki, Yargıtay 4 
Hukuk Dairesinin böyle bir ihmal yoluna 
gittiğim söylemek kolay değildir. Çünkü 
Yüksek Mahkeme, şüphesiz, 
hükmünün Anayasaya aykırı’ olduğu 
düşüncesiyle ihmal edilemiyeceğini 
bilmektedir. Esasen, Anayasa, bir mahkeme 
tarafından, Anayasaya aykırı olduğu 
kanaati ve gerekçesile Anayasa Mahkeme
sine yapılan itirazın süresi içinde 
1 anmaması halinde, yürürlükteki 
hükmüne göre karar verilmesini 
le (m. 152/3) bu durumu ~ 
da açıklığa kavuşturmuştur
m ,Îo/aİkV4- ,”ukuk Dairesi> Anayasa 
m. 129/5 deki, ancak idare aleyhine"
tazminat davası açılabilme şartın, da
mahkeme—kararını yerine getirmeyen
kamu görevlisi yetki kullanıyor olamaz

hükmünü

Gene. , Yargıtay kararına göre:
Mahkeme kararını yerine getirmeyen kamu 
görevlisinin verdiği zararın idareyle 
bağlantısı yoktur. Zira, kararda, daha 
önce de değindiğimiz gibi ve aynen: 
'..'Oysa- dava, idarenin bir işleminden 
ötürü uğranılan bir zararın değil, Bir 
mahkeme kararının idarece yerine 

bulunmasından doğan 
denilmekte-

kanun

getirilmemiş
zararın ödetilmesi isteğidir", 
dir. Demek ki, Yüksek Mahkeme, İçtihadı 
Birleştirme kararında öngörülen olanaksız
lık ihtimali dışında, mahkeme kararının 
uygulanmayışından İdarenin değil kamu 
görevlisinin sorumlu olduğu görüşündedir. 
Halbuki, İYUK m. 28/4, çok daha dar 
olan "kasıt" halinde dahi, ilgilinin isterse 
idareyi dava edebileceğini kabul etmiştir. 
Öyleyse, kasıttan daha hafif

sonuç- 
kanun 

emretmek- 
yargı açısından

olan diğer
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bu, sözkonusu hükme aykırı olur.
2- Yargıtay İçtihadına göre, bir 

mahkeme kararının gereğini 
getirmeyen kamu 
kasıt olsun, ihmal veya 
neticesi olsun "yetki kullanırken" işlenmiş 
bir kusur sayılamaz. Dolayısıyla, böyle 
bir davranış yüzünden zarar gören kişinin 
adlî yargıda dava açma imkânı vardır. 
Anayasa m. 129/5, bu durumda, bir 
engel teşkil etmez.

3- İYUK. m. 28/4'ün tanıdığı 
imkân ise çerçeveyi tamamlamaktadır. 
Bu hükme göre : Mahkeme kararını 
atmış gün içinde kasten yerine getirme

de, bünyesinde
birinci derecede 

gördüğünü 
imkânına

kusur hallerinde de idarenin sorumluluğu 
evleviyetle devam edecektir. Yani, 
Yargıtay kararının salt kişisel kusur 
nitelemesi, idarenin sorumlu tutulabilmesi
ne engel değildir.

Nihayet, Yargıtay kararında, 
Yargı kararının yerine getirilmesiyle 
ilgili bir süreden de sözedilmemektedir. 
Şüphesiz, 2577 sayılı kanunun 28. maddesi 
dikkate alınsa idi, en azından altmış 
günlük icra süresinin geçirilmiş bulunduğu 
da belirtilirdi. Zira, İYUK m. 28/1 ve 
4 uyarınca, Mahkeme kararının altmış 
gün içinde yerine getirilmemiş olması 
sorumluluğun önemli bir şartıdır (4).

öyle anlaşılmaktadır ki, Yargıtay, 
2577 sayılı kanunun 28. maddesi yokmuş 
gibi bir karara varmıştır.

Acaba, sözkonusu kanun İdarî 
Yargılama Usulünü düzenlediği, dolayısıyla 
adlî yargıyı ilgilendirmiyor sayıldığı 
için mi ? Hiç sanmıyoruz, çünkü, Yargıtay 
içtihadları, gerektiğinde İdarî Yargılama 
Usulüyle ilgili kuralları (İçtihadı Birleştirme 
kararında görüldüğü gibi) dikkate almış 

Üstelik, İYUK m. 28/4

yerine 
görevlisinin kusuru, 

tedbirsizlik

yen kamu görevlisi 
bulunduğu İdare de 

• sorumludur. Yani,
iddia eden kişi bir tercih 
sahiptir
daha fazla öderne imkânına sahip olduğu 

ilgili kamu görevlisini.

zarar

: İsterse İdareyi (Muhtemelen

için), dilerse 
(muhtemelen bir maddi baskı aracı ve

için) davamüeyyide teşkil edeceği 
edebilir.

4- Yargıtay içtihadı, doğrudan ve
dolaylı yani 

28/4'teki
ve tartışmıştır, 
sadece İdarî yargıyı da ilgilendirmemekte
dir. Zira, kamu görevlisi aleyhine tazminat 
davası açılmasını öngörmüştür. Bu davanın 
da adlî yargıda ve hukuk usulüne göre 
açılıp görüleceği bellidir. Aksi halde, 
İdarî yargıda gerçek kişi aleyhine dava 
açılması gibi bir ihtimal sözkonusu olur 
ki, bu sonuç Türk İdare Hukuku sistemine 
ters düşer.

açıkça değil, örtülü ve 
netice olarak,
"kasten" ifadesini olanaksızlık bulunma- 

ve bildiği halde yargı kararını
genişletmiş

İYUK. m.

dığı
uygulamamak 
olmaktadır (5). 

5- İYUK.

şeklinde

28/4, Anayasanın 
(m. 129/5) ve Devlet Memurları Kanunu- 

(m. 13) getirdiği sistemin açığını
kapatan bir istisnadır. Bu suretle :

- Görev ve yetkisiyle ilgili olarak 
kamu görevlilerinin verdikleri zarardan 
öncelikle İdarenin sorumlu tutulması;

Görev ve yetki dışı olarak 
kamu görevlilerinin verdikleri zarardan 
ise şahsen sorumlu tutulmaları yanında;

- Yetki dışı sayılan (Yargıtay 
mahkeme kararını

m.

nun
Kanaatimizce, incelediğimiz kararda 

İYUK m. 28/1 ve 4’ün gözöniinde tutul- 
mamasının izahı yoktur. Ama, 
aşağıda sonuç olarak yapacağımız tesbitler 
bakımından 4. Hukuk Dairesinin kararı 
bazı yararlı katkılar getirmektedir.

hemen

SONUÇ
gereği)

halinde istenirse İdarenin,
içtihadı 
uygulamama 
dilenirse memurun sorumlu tutulabilmele-

İncelemeğe çalıştığımız Yargıtay 
4. Hukuk Dairesinin 1986/1841 sayılı 
kararı ve bu kararın yollama yaptığı 
22.10.1979 tarihli ve 7/2 sayılı İçtihadı 
Birleştirme kararı ile Anayasanın, İdarenin 
birinci derece sorumluluğunu düzenleyen 
129/5 ve 2577 sayılı İdarî Yargılama 
Usulü Kanununun 28/4 hükümleri birlikte 
düşünüldüğünde, 
varılabileceği kanaatindeyiz.

Anayasanın 
İdarenin mutlaka ve 
sorumluluğunu düzenlemektedir, 
şartı "yetki kullanırken" kusur işlenmiş 
olmasıdır. Böyle bir durumda herhangi 
bir kamu görevlisinin doğrudan sorumlu 
olacağını öngören bir kanun çıkarılırsa

ri sağlanmıştır.
Amaç, zarar görenin karşısından 

ödeme gücü yüksek olan İdareyi çekme-
kararınımek; buna karşılık, bir yargı

maddi imkân bulunduğu 
halde - uygulamayan kamu görevlisinin 
önündeki, birinci derecede idarenin 
sorumluluğu kalkanını kaldırmaktır.

hukukî ve
sonuçlaraaşağıdaki

129/5 hükmü, 
birinci derecede

1-

Bunun
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Dipnotları ;
(l) Bu karar incelemesinin yayınlanmak 
üzere verilmesinden sonra, gene 4. 
Hukuk Dairesinin, 13/5/1986 tarihli ve 
E. 1986/1995—k. 1986/4064 sy. kararı 
yayınlanmıştır. İlkinden üç ay 
yayınlanan bu karar ile bu incelemede 
değindiğimiz bazı sorunlar daha fazla 
açıklık ve -kısmen de- çözüm imkânına 
kavuşmuştur.

İlk karar için bkz. Yargıtay Kararlar 
Dergisi, Haziran 1986, S. 796-798.

İkinci karar için bkz.
Dergisi

(3) Ancak, 4. Hukuk Dairesinin sonra!,’ 
kararı, kastın varlığı için daha temkini 
bir ifade kullanmaktadır : »mm |cjar 1 
resmen gönderilen bir yargı'"kararmm 
bunu bir Anayasa emri olarak yerine 
getirmekle yükümlü olan kamu görevli 
sinden -yerine getirme açıkça istendiği 
halde- yasal süre içinde getirilmemesi 
halinde kastın varlığı kural olarak 
kabul edilmelidir." (Yargıtay Kararlar 
Dergisi, Eylül 1986, s. 1290). '

Böylece,
naklettiğimiz şartların 
bir "kasıt karinesi" mn 
kabul ettiği anlaşılmaktadır.

sonra

Yargıtay’ın yukarıda 
varlığı halinde,

bulunduğunu

Yargıtay 
Eylül 1986,Kararlar 

S. 1287-1290.
^ u' Dairesinin sonraki kararın
da bu hükme açıkça yer verilmiştir. Bu 
sebeple, tartıştığımız ihtimallerin sonucu 
olarak (bkz. aşağıda, TARTIŞMA bölümü
nün son paragrafı) belirttiğimiz kanaatin 
Yüksek Mahkemece 
söylemek mümkündür.

(4) İkinci kararda, 2577 s.k. m. 28'e 
yer verildiği için, altmış günlük süre 
kaydına değinilmektedir.
(5) Nitekim, 4. Hukuk Dairesinin 
kararı da bu gözlemi doğrulamaktadır.

ikincidoğrulandığını
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YENİ YAYINLAR : Kitap İncelemeleri

AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU

Doç.Dr. Halûk KABAALİOĞLU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Devletler özel Hukuku Anabilim Dalı öğretim Üyesi

etmek durumunda 
etmektedirler. Tam 

son

keyfiyetini kabul 
olduklarını idrak
üyelik başvurusu yapıldıktan sonra 
derece kapsamlı ve ciddî çalışmalar 
yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Topluluğa katılmak hususunun 
yeni bir karar olmadığını da belirtmek 
gerekir. Topluluk kurulur kurulmaz 
Türkiye hükümetleri gelişmeleri yakinen 
izlemiş ve bu bütünleşmenin dışında 
kalmak istemediğini kesin bir şekilde 
göstermiştir, 
kurulan bütün hükümetlerin programla
rında AET konusu önemli bir yer işgal

1957 yılında kurulan Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile ilk ilişki kuran Devletler
den biri olan Türkiye, nihaî hedefi 
Topluluğa "katılma" 
anlaşması imzalamış ve 
Ankara Anlaşması, 1970 tarihli Katma 
Protokol ile) önemli haklar kazandığı 
gibi bazı mükellefiyetler de yüklenmiştir.

Halen görevde bulunan Hükümet de 
yakın bir gelecekde "tam üyelik başvuru
sunun" yapılacağını da açıklamış bulun
maktadır.

olan bir ortaklık 
(1963 tarihli

1957 yılından bu yana
Tam üyelik başvurusundan 

gerek özel 
sektöründe konuya 
çalışmalar yapılması 
Aslında bu konuda oldukça geç kalınmış 
"aday ülke" durumunda olan ülkemizde 
özellikle yüksek öğretim kurumlarımızda 
AET konusunda yeterli çalışmalar 
anlamıyla başlatılamamıştır. Yeni kurulan 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
dördüncü sınıf öğrencileri için "seçimlik 
ders" 1er arasına "Avrupa Hukuku" nu 
da katmakla önemli bir adım atmış, 
ayrıca "Avrupa Dokümantasyon Merkezi" 
nin kurulmasını da sağlamak suretiyle 
araştırmacıların yararlanacağı 
bir ihtisas kütüphanesi teşkili yolunda 
ciddî bir gelişme sağlamıştır.

Türkiye'nin
"tam üyelik başvurusunu" 
bekleyen bazı Avrupa ülkeleri ile Topluluk 
organlarında da bir tutum değişikliği 
olduğu müşahede edilmektedir. Şimdiye 
kadar Türkiye'yi tam üyelik başvurusunu 
yapmaktan caydırmak üzere çaba sarf eden 
bu çevreler, artık, anlaşmalar çerçevesin
de Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olan 
Türkiye'nin de Topluluğa katılması

sonra
sektörde gerekse kamu 

ilişkin kapsamlı 
gerekecektir.

etmiştir.
kez değinen 

27 Kasım 1957 
Menderes

AET konusuna ilk
hükümet programı, 
tarihinde kurulan Adnan 
Hükümeti tarafından kaleme alınmıştı. 
Bilindiği üzere Avrupa Ekonomik Topluiu- 

kuran Roma Antlaşması 25 Mart
tam

gu'nu
1957 tarihinde imzalanmıştı. Bu gelişme
den bir kaç ay sonra 
Hükümeti, "Batı camiasına dahil Devlet
ler arasında siyasî ve askerî sahalardaki 
işbirliğine paralel 
bütünleşmeyi gerçekleştirmek yolunda 
olumlu adımlar atıldığını", "Hükümetimi
zin bu alandaki çalışmalara faal bir 
şekilde iştirak ve bu teşebbüsün bir an

intikaline

kurulan Türk

ekonomikolarak

zengin

evvel gerçekleşme aşamasına 
gayret ettiğini", "bu teşebbüs çerçevesi 
içinde ülkemizin ekonomik kalkınması 
faaliyetinin hızlandırılacağını" belirtmek
teydi.

yapması beklenen 
endişe ile

27 Mayıs 1960 hareketinden sonra 
Hükümet de, programında 

hususlara yer vermekteydi:
kurulan 
aynen şu
"Ortak Pazar'a katılmak için başlamış 
bulunan çalışmalara devam etmekteyiz.
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Müşterek Pazar organları ile müzakerele
re kısa zamanda 'tekrar başlanacaktır. 
Hükümetimizin 
mal! politikası, İktisadî 
yapılmakta olan kapsamlı
ortak pazara katılmamızı kolaylaştıracak 
unsurlardır. Hızla kalkınmamızı temin 
edecek, yeni kurulmakta olan sanayiimizin 
korumasını mümkün kılacak ve fakat 
aynı zamanda Ortak Pazar Antlaşmasının

aşamalı olarak 
esasların, 

ile birlikte

mantıkî bir gelişme olarak gördüklerini 
saklamıyorlardı. Ne yazık ki Türkiye o 
tarihlerde önemli bir fırsat kaçırdı 
1980 yılı içinde tam üyelik için yapılacak 
başvuru konusu, daha böyle bir başvuru 
dahi yapılmadan Dışişleri 
verilen bir gensoru 
yol açtı.

yeni İktisadî, ticarî ve 
bünyemizde 

reformlar,
Bakanı 

ile düşürülmesine
nin

Bu yıl içinde gerçekleştirileceği 
belirtilen tam üyelik başvurusu ile 
ilgili olarak bütün Bakanlıklarda yoğun 
çalışmalar yapıldığı anlaşılmakta, çeşitli 
kamu ve özel sektör kuruluşlarımızda 
"AET Çalışma Grupları" oluşturulduğu 
belirtilmektedir.

yükümlülüklerine de 
intikal etmemizi sağlayacak 
Ortak Pazar Devletleri 
tespitine çalışılacaktır."

Seçimlerden Hükümeti
kuran İsmet İnönü de 20 Kasım 1961 
tarihinde

sonra
Tam üyelik başvurusu yapıldıktan 

hemen sonra tam üye olunması söz 
konusu değildir, önce Konsey bu başvuru

talep 
konuya

ilişkin bir mütalaa hazırlaması en az 
iki yılı sürecektir. Daha sonra Konsey’in 
"katılma müzakereleri"ni başlatılması 
söz konusu olacaktır. Bu müzakerelerin 
en az beş yıl sürmesi beklenebileceğine 
göre -ki İspanya ve Portekiz için yedi 
yıl olmuştur- on yıldan önce 
üyelik sağlanamaz, 
anlaşmasının ayrıca bütün üye Devlet 
yasam organları tarafından 
da gerekmektedir. Bunun da en iyimser 
tahminlere göre bir yıldan önce 
lanması mümkün değildir, 
kesini eştikten 
"geçiş 
sektörlerde 
de mümkündür. Zayıf olduğumuz sektör
de beş, yedi ve hattâ on yıla varabilecek 
geçiş dönemleri kararlaştırılabilir.

Tam üyelik için 
yoğun çalışmalarda yararlı olabilecek 
son derece önemli yeni eserler yayınlan
mıştır. Gerek kamu ve gerekse özel 
sektörde konuya ilişkin çalışmalara 
katılan araştırıcılara ve AET hakkında 
bilgi sahibi olmak isteyenlere yararlı 
olabilecek bu eserleri kısaca tanıtmak 
istiyoruz.

-yani bundan yaklaşık çeyrek 
önce- şunları söylemekteydi :
"Avrupa entegrasyonu hareketinin 

bugün İktisadî sahada varmış olduğu en 
ileri merhaleyi temsil eden ve dış ticaret 
bağları bakımından 
yakın olan Avrupa İktisadî Camiasına 
katılmayı samimiyetle arzu etmekteyiz. 
Bu husustaki teşebbüslerin, camia ile 
memleketimizin karşılıklı menfaatleri 
bakımından mesut bir neticeye ulaşması, 
şüphesiz ki, ortak pazar üyesi olan dost 

müttefiklerimizin 
anlayışa bağlıdır."

25 Aralık 1963 de kurulan İnönü 
Hükümeti programında da esas hedefin 
Topluluğa tam üyelik olduğu belirtilmek
teydi. Daha sonraki Ürgüplü ve Demirel 
hükümetleri de, bunları izleyen hükümetler 
gibi tam üyelik hedefini açıkça öngörmüş
tü. Aradan yıllar geçti. Belçika, Hollanda, 
Luksemburg, Fransa, Almanya ve 
İtalya’dan oluşan altılar, İrlanda, Danimarka 
ve Ingiltere’nin “katılmasıyla dokuzlara, 
Yunanistan’ın katılmasıyla onlara ve 
nihayet İspanya ve Portekiz'Ti 5ü yıl 
başından itibaren onikilere ulaştı. 
Yunanistan'ın 1975 de yaptığı tam 
üyelik başvurusundan sonra Brüksel'de 
Komisyon yetkilileri, "Türklerin ayak 
seslerini duyuyoruz" diyerek Ankara 
tam üyelik başvurusunda bulunmasını en

asır

hakkında Komisyon'dan görüş 
edecektir ki Komisyon’un

memleketimize en

tam
Zaten katılmave gösterecekleri

onanması

tamam-
Tam üyelik 

da öngörülecek 
boyunca çeşitli 

uygulamanın ertelenmesi

sonra 
dönemleri"

sürdürülen bu

nın

AET ANTLAŞMASI ŞERHİ - AVRUPA EKONOMİK TOPMimftu HUKUKU
HANS SMIT/PETER HERZOG : THE LAW OF EUROPEAN 

Legal İnstitutions, 6 Volumes, (Matthevv Bender 

Street, New York, N.Y. 10017) New York,

ECONOM1C COMMUNITY- 

Publications - 235 E 45 TH

1984 (650 Dolar).
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Topluluğu kuran Antlaşma olarak 
ifade edilen Roma Antlaşması, AET nin 
"anayasası" niteliğindedir. Topluluğun 
kuruluş esasları, organları, yetkileri, 
ortak politikalar, dış ilişkiler, kısaca 
Toplulukla ilgili bütün hususlar bu 
Antlaşmada öngörülen esaslara uygun 
olarak yürütülür. Topluluk organlarının 
çıkardıkları yasama tasarrufları da, 
tabii ki yine bu Antlaşmada öngörülen 
esaslara uygun olarak ve antlaşmada 
öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesi 
amacıyla hazırlanmaktadır. Türkiye ile 
bir Ortaklık kurulmasını sağlayan Ankara 
Anlaşması da Roma Antlaşmasından 
esinlenerek hazırlanmıştır. Tam üyelik 
başvurusundan sonra başlayacak katılma 
müzakerelerinde de bu Antlaşma esas 
alınacak; sadece, Türkiye'nin bu esaslara 
uyabilmesini sağlayacak geçiş ve uygulama 
hükümleri belirlenecektir.
Toplulukla ilgili bütün hususlar Roma 
Antlaşması çerçevesinde halledilmektedir.

248 madde, çeşitli 
"uluslarüstü"

yolunda adımlar attığımız AET konusuna 
Üniversitelerimizde yeterince ağırlık 
verildiği söylenemez. Lisans düzeyinde 
dersler dışında artık özel ihtisas ve 
yüksek lisans programları, eğitim 
seminerleri başlatılmalıdır. İKV gibi 
kuruluşların, uzman yetiştirme konusunda 
dış ülkelerle işbirliğini geliştirmesinde 
yarar vardır.

Columbia Üniversitesi Profesörlerin
den Hans Smit ile Syracuse Üniversitesin
den Peter Herzog'un birlikte hazırdıkları, 
ayrıca sayıları kırka yaklaşan bir çok 
bilim adamının da katkıda bulunduğu, 
altı dev cilttten oluşan bu eser yaklaşık 
7000 sahi fesi ile AET konusunda araştır- 

yapacakların vazgeçemiyecekleri 
çok önemli bir kaynaktır. Roma Antlaş
ması'nın bir maddesine ilişkin tereddüdü 
olan kişinin yapacağı ilk iş bu maddenin 
şerhini, açıklamasını okumak 
hakkında verilen bütün kararları gözden 
geçirmek, 
görüşleri
Şerhi son derece geniş kapsamlı bir 

olarak bu hususta en önemli yardım
cı olmaktadır.

Topluluk üyesi Devletlerde bile bu 
kapsamda bir dev eser yayınlanamamişken 
Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 
gerçekleştirdiği bu çalışmaya çok sayıda 
Avrupalı hukukçu, bilim adamı ve Topluluk 
yetkilisi de katkıda bulunmuştur. Gerçek- 

de Smit ve Herzog tarafından 
biraraya getirilen kadroda son derece

vardır. Topluluklar 
Komisyonu hukuk müşavirlerinden J.H. 
Jean Bourgeoism, Jean Amphoux, bir 
seminer için daha önce Türkiye'ye de 
gelen Robert Fischer, Hollanda Dışişleri

Profesör 
Herman

ma

Şu halde onun

doktrinde dikkati çeken 
belirlemektir. Smit/HerzogDurum böyle 

eklerden oluşan 
supranational yetkilerle 
organlar kuran Roma 
şerhi son derece yararlı olacaktır.

Columbia Üniversitesi Hukuk Fakül
tesi'nde Avrupa Hukukları ve 
Kurumlarına ilişkin geniş 
proje çalışmaları yapılmakta,
Ford Vakfı olmak üzere çeşitli kurum 
ve kişilerin bağışları çalışmaların finanse 
edilmesini sağlamaktadırlar. Sadece bir 
yıl öğrenim görebilmek için ödenen 
okul ücretinin 14.000 dolara yaklaştığı 
bu müessesede görevli tanınmış 
profesörlerinden Hollanda asıllı hukukçu 
Hans Smit, 1960 lı yıllardan itibaren 
okutmaya bağladığı Business Transactions 
in Common Market dersleri ile ABD de 
Öncülük yapmış daha sonra AET Hukuku, 
AET Rekabet Hukuku gibi çeşitli dersler, 
birçok Amerikan Üniversitesinde okutul- 

başlamıştır. Topluluğa üye olmayan 
ancak yakın ticarî ilişkileri bulunan 
ABD'de hukukçular, Topluluk Mevzuatını 
yakınen izlemekte, bir çok büyük hukuk 
firmasının Brüksel, Paris, Londra gibi 
merkezlerde çok sayıda avukatın çalıştığı 
büroları bulunmaktadır.

Değil Topluluğa üye olmak, çok 
farklı sistemleri benimsemiş ülkelerde 
bile AET Hukuku, Ekonomik Bütünleşme 
Modeli ders olarak okutulmakta, Polonya 
ve Macaristan başta olmak üzere bir 
çok sosyalist ülkede ilginç yayınlar, 
geniş kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. 
Ortaklık Anlaşması ile bütünleşme

ve
donatılmış

Antlaşmasının
eser

Hukuk
kapsamlı

başta

ten

tanınmış isimler

hukuk

Bakanlığı'nda görev 
Brinkhorst,
Burgard,
Stabenow,
Verloren Van Themaat,
Walter Van Gerven, Van den Hooten, 
tanınmış Fransız hukukçu Profesör 
Colliard, Paul Reuter, İngiltere'de AET 

önde gelen uzmanlardan 
Thompson, vergi konusunda

yapmış 
Alman Hukukçu 

Peter Mailânder, Wolfgang 
Herman Stoller, Profesör 

Van Ginkel,
maya

konusunda
Dennis
dünyaca ünlü Amerikalı hukukçu Shoup 
gibi bir çok tanınmış isim The Law of 
the European Economic Commumty'nın 
■Hazırlanmasında katkıda bulunmuştur.-

İlk yayınlandığında beş 
oluşan eser, föy volan sisteminde 
düzenlenmiş ve her yıl belirli aralıklarla 
AET Hukukunda yer alan gelişmeler 
abonelere gönderilen değişir sayfalarla 

işlenmiştir. Biz, eserin ilk yayınlan-

ciltten

esere
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dığında hazırladığımız incelemede (1) 
"AET ile ilgilenenler için olduğu gibi 
bu konuda bilimsel çalışmalar yapacak 
araştırıcılar için de 
temel eser' niteliğinde" olduğunu belirtti
ğimiz bu Şerhin dinamik bir hukuk 
branşı olan AET Hukukuna ayrılmış 
olmasına rağmen bu kadar hızla genişle
yeceğini tahmin edememiştik. Eser 
artık altı cilt olarak ve son derece kapsamlı 
bir biçimde hayatını sürdürmektedir.

Toplulukların Brüksel'de bulunan 
ünlü Kortenberg Kütüphanesinde olduğu 
kadar Berlaymont binasında Hukuk 
Müşavirliği Dairesindeki zengin kitaplığın
da da Topluluk yetkililerinin sık sık 
başvurdukları bir
Smit/Herzog A_Commentary on the
EEC Treaty föy volan sisteminde hazırlan
masa idi, 1976 yılında çıktığı şekliyle 
bugün uygulamada bu derce yararlı 
olamazdı. 1980, 1981, 1983 ve 1984'de 
yer alan ilâvelerle genişletilen 
aslında oldukça pahalı olmakla beraber 
(650 Amerikan doları) ihmal edilmemesi 
gerekli önemli 
çıkan bölümlerin de yine oldukça pahalı 
olduğunu belirtmek gerekir. (1976'da 
500
geçtiğimiz yıl içinde 
çıkan ekleri temin etmek istediğimizde 
bize çıkarılan fatura 450 dolar olmuştur. 
Durum böyle olunca bütün seriyi baştan 
almak daha uygun görülebilir.)

Antlaşmasının maddelerini 
teker teker ele alan bu eser, alışılmış 
"şerh" lerin ötesinde, incelenen konuları 
bilimsel olarak ele almakta, ilgili madde
leri açıklarken ayrıntılı bibliyografyaya 
yer vermekte, alâkalı maddelere karşılık
lı atıflar yaparak eserin bütünlüğü 
sağlanmaktadır, 
altında yer alan açıklamalar tek başına

da bir bütün arzetmekte söz gel i mi 
"Rekabet Hukuku" nu ele alan bölüme 
yönelen araştırıcı bu konuda
anlamıyla doyurucu bilgi sağlamaktadır.

Eserde önce genel ilkeler, Toplulu
ğun temelleri, mal, hizmet, 
elemeğinin serbest dolaşımı,
birliği, üye Devletler arasındaki kısıtla
maların kaldırılması, Topluluğun gittikçe 
içinden çıkılamaz bir hal alan (ve 
tereyağ, peynir dağları, süt gölleri 
oluşturan) Ortak Tarım Politikası (CAP) 
fevkalâde önem kazanan rekabet hukuku, 
sosyal ve ekonomik hukukun diğer 
yönleri, Avrupa Sosyal Fonu, Topluluk 
kurumlan (Konsey, Komisyon
Asamble) Avrupa Yatırım
ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Temennimiz tam üyelik başvurusu
nun yeniden gündeme geldiği şu günlerde 
AET konulu bilimsel çalışmaların artık 
ciddî bir şekilde sürdürülmesi, konuyu 
bilen bilmeyen, 
niyetli kişilerin 
saptırmaya çalıştığı AET 
artık sağlıklı bir şekilde rayına oturtul
masıdır. Bu yola

tam
vazgeçilemez

sermaye ve 
gümrük

Divan,
Bankasıreferans eseri olan

iyiniyetli veya kötü 
maksatlı yayınlarla 

konusunun

eser

bir kaynaktır. Yeni
Türkiye'de 

yoğun olarak AET konulu konferans, 
seminer, kollokyum çalışmaları yapılmalı, 
eğitim seminerleri başlatılmalı, 
sektörde ve kamu sektöründe yönetici 
kademelerinin bilinçli bir şekilde karar 
alabilmeleri 
için de zengin bir dokümantasyon merke- 

duyulan ihtiyaç meydandadır. AET 
Antlaşması Şerhi de tabiidir ki böyle 
bir merkezin vazgeçilemez eseri olacaktır. 
AET konulu diğer eserleri daha önce 
yayınlanan incelemelerimizde tanıtmaya 
çalışmıştık(2). Tarım Politikası,Topluluklar 
Hukuku (3) ve benzeri bir çok alanda 
yeni çıkan yayınları da aşağıda incele
meye devam edeceğiz.

gı ren

dolara temin edilebilen esere, 
dokuz senede özel

sağlanabilmelidir. Bunun
AET zıne

Ancak her madde

ORTAK TARIM POLİTİKASI HUKUKU

SNYDER FRANCIS G. : LAW OF THE COMMON AGRICULTURAL 

Sweet and Maxwell Publishers Limited (11 New Fetter
POLICY, 

Lane, London) London,
1985 (XXXIV + 180 s. ; 9,75 Sterlin)

AET'nin gerçekleştirdiği 
politika" 1ar içinde en geniş kapsamlısı 
hiç şüphesiz "Ortak Tarım Politikası" 
dır. Bu politikanın amaçları 
"tarımsal üretimi rasyonel hale getirmek

"ortak ve üretim faktörlerinin, özellikle işgücü
nün mümkün olan en iyi şekilde kullanıl- 

yoluyla verimliliğin arttırılması, 
tekmk ilerlemeden yararlanmak" vardır. 
Boylece tarımla uğraşan nüfusa, özellikle

ması
arasında
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kişi başına düşen gelirin yükseltilmesi 
yoluyla elverişli bir hayat düzeyi temin 
etmek, piyasalarda istikrarı sağlamak, 
tarımsal ürünlerin piyasaya bol miktarda 
arzını güvence altına almak ve malları 
tüketiciye uygun fiyatla sunmak isten
mektedir.

(FDP) en önemli pazarlık unsurlarından 
biri olarak Tarım Bakanlığıfnm partisinden 
bir kişinin uhdesinde olmasını ısrarla 
istemektedir. Ertl'lar, Kische'ler Alman 
siyaset dünyasının önde gelen isimlerinden 
olmuştur.

Tarım Komisyon
veya üye Devletler taviz de verememekte, 
bu derece yüksek fiyatlarda indirim 
girişimleri basına sızdığında çiftçiler 
traktörleri ile Brüksel'e yürümekte, 
gösteriler yapmakta, hattâ bir kaç yıl 
önce Fransa'da tarım bakanı olan 
bayan politikacıyı güvenlik kuvvetleri 
bir helikopterle kızgın çiftçilerin elinden 
güçlükle kaçırabilmekteydi.

Üretim fazlası tereyağ dağları, 
süt gölleri yıllardan beri Komisyon'un 
başını ağrıtmakta, teknolojik gelişmeler
den yararlanarak süt göllerini süt tozu 
dağlarına çevirmeden, bunların depolan
masında yeniliklere kadar sayısız proje 
Brüksel'i meşgul etmekteydi, 
hububat meselesi de büyük boyutlara 
ulaşmaktadır.

Yapılan hesaplara göre 1990 yılında 
Topluluk her yıl 80 milyon ton ihtiyaç 
fazlası hububatı depo edebilmek için 
imkânlar aramaktadır. Bu aradan bir 
İtalyan girişimci bunları etanole çevirip 
petrolde kullanılmasını önermektedir. 560 
milyon dolara inşa edilecek 12 etanol 
işleme tesisi ile her yıl 15 milyon ton 
hububat tüketilebilecektir. Ancak Komis
yon'un, ürünü dünya fiyatları düzeyinde 
satması halinde projenin ran tabi olabile
ceği belirtilmektedir. Ayrıca üye Devlet
lerin, etanolden rafine edilen petrol 
vergi avantajları sağlaması istenmektedir. 
Komisyon tarafından hazırlanan rapora 
göre etanol fiyatının % 40 indirilmesi
halinde rekabet edebilmesi mümkündür. 
Enerji 
Konsey,

politikasında
Ortak Tarım Politikası, "tarımı ve 

tarımsal ürünlerin ticaretini" de kapsamak
tadır. Tarımsal ürünlerden ne anlaşıla
caktır? Roma Antlaşmasının 38'inci 
maddesine göre toprak, hayvancılık ve 
su ürünleri ile bunlarla doğrudan doğruya 
ilişkili olan ilk işleme safhasındaki 
ürünler.

Tarım politikasında müştereken 
hareket edebilmek için tarım piyasaların
da "ortak bir teşkilât" tesis edilir. 
Roma Antlaşmasının 38 ilâ 47'inci 
maddeleri tarım konusunda ayrıntılı 
hükümler getirdikten başka Topluluk 
organları tarafından çıkarılan Tüzükler, 
Yönergeler, Kararlar tarım mevzuatının 
pek geniş kapsamlı ve ayrıntılı olduğunu 
gösterir. Zaten Bakanlar Komitesi 'nde 
tarım konuları görüşüldüğü zaman müza
kerelere "maraton görüşmeler" adı 
verilmekte, sabah başlayan toplantılar 
aralıksız ertesi sabaha hattâ kısa bir 
süre ara verilmesinden sonra ertesi gün 
de devam etmektedir. Uygulanan yüksek 
fiyat politikası üretimi fevkalâde arttır
mış, Topluluk bir çok alanda ihtiyaç 
fazlası stoklarla karşı karşıya kalmıştır. 
Dünya piyasalarının çok üstünde fiyatlar
la üretilen bu ürünlerin dış piyasalara 
sürülmesi sorunlar yaratmakta, çeşitli 
isimler altında ihraç programları düzen
lenmekte, ayrıca Topluluğa yapılacak 
ihracatta ise uygulanan eşit fiyat sistemi 
ve diğer ayrıntılı hükümler tarım konu
sunda yürürlükte olan kuralların dev 
boyutlara ulaşmasına yol açmaktadır.

"Ortak Tarım Politikası'nın Hukukî 
konulu dersler

Şimdi

Bakanlarından teşkil olunan 
geçtiğimiz günlerde 

edilen bir yönerge ile etanolden sağlanan 
petrolün yasaklanmasını engelleyen 
hükümleri yürürlüğe koymuştur.

İşte çok karmaşık ortak 
politikası ve özellikle bunun 
temelleri ayrıca Topluluklar 
Divanı'nın konuya ilişkin olarak geliştir
diği jürisprüdans AET ile ilgilenenlerin 
artık ihmal edemeyecekleri konular 
halini almıştır. Zaman zaman ortak 

politikasını konu alan monografiler, 
kitaplar, makaleler göze çarpmakta ise 
de konunun hukukî temellerini etüd 
eden başarılı bir çalışmaya pek rastla- 
namamaktaydı.

Warwick Üniversitesi öğretim

kabul
verenTemelleri"

DanimarkalI Komisyon yetkilisi Profesör 
Baumann, bundan on yılı aşkın bir süre 

Brüksel Üniversitesinde derslere 
başlarken, "çok karmaşık, ayrıntılı ye 
oldukça sıkıcı konuları kapsayan dersleri
nin pek sıkıcı olacağını" belirtmişti. 
Zaten maraton görüşmeler yapılırken 
derslere gelememekte, daha sonraki 
günler ise uykusuzluktan gözlerinin 
altları şişmiş bir şekilde öğrencilerinin 
karşısına çıkmaktaydı. Siyaset adamları 
yönünden de tarım son derece önemli 
yer işgal etmekte, Bonn'da yıllardan 
beri kurulan koalisyon hükümetlerinin 
vazgeçilmez ortağı Hür Demokrat Parti

tarım
hukukî
Adalet

önce

tarım
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üyesi ve Amerika'da Massachuestts 
Barosu avukatlarından Francis SNYDER 
tarafından hazırlanan Lavv of the Common 
Agricultural Policy Bu alanda mevcut 
büyük boşluğu doldurabilecek önemli 
bir eser niteliğindedir. İlginç bir akademik 
gelişme çizgisi olan SNYDER, Yale 
Üniversitesinde lisans çalışmaları yapmış, 
daha sonra Harvard Hukuk Fakültesini 
bitirmiştir. Doktorasını ise Paris I'de 
tamamlayan SNYDER halen Warwick'de 
AET
İkiyüze yaklaşan sahifeden oluşan kitap, 
yedi bölüme ayrılmıştır : Giriş, Temel 
İlkeler ve Hedefler, Ortak Tarım Politi— 
kasıHukuku'nun Oluşturulması vc Uygu
lanması, Ortak Piyasa Teşkilâtının 
özellikleri, Fiyat ve Malî Mekanizmalar, 
İhtiyaç Fazlası Üretim Üzerinde Kontrol
ler, Yapısal Politikalar.

Yazar, kitabın 
Topluluğu'nun 
(CAP) nın hukukî yönlerini kısa ve özlü 
olarak okuyucuya 
belirttiği önsözde, 
ve İktisadî 
ifade edildiğini 
konunun hukuk 
yapan bilim adamları tarafından ihmal 
edilmesinin nedenlerini araştırmaktadır.

Common Lavv hukukçuları tarım politi-
kasım genel olarak İdarî düzenlemelerin 
bir parçası olarak mütalâa etmişler 
ekonomik hukuk alanında 
geleneğinin olmaması nedeniyle CAP 
ekonomik politika üzerindeki çalışmalardan 
ayrı tutmuşlardır. Tarım iktisatçıları 
ise ilkelere, maliyetlere ve Ortak Tarım 
Politikasına ilişkin tartışmaları vermekle 
yetinmişler, bunu yaparken de sadece 
İktisadî hususlar ve siyaset ilkeleri 
yönünden konuya ağırlık vermişlerdir. 
Son yıllarda hukuk sosyolojisi alanında 
çalışan ilim adamları, Devlet ve Avrupa 
Topluluğu gibi kurumlan da aynı objektif
ten incelemeye başlamışlardır. Bugüne 
kadar Ortak Tarım Politikasında kullanılan 
siyaset araçlarını, hukukî düzenlemeleri 
ihmal etmişlerdir.

Aslında bir ders kitabı olarak da

araştırma
ı

Hukuku dersleri vermektedir.

kullanılan SYNDER'inamacının, "Avrupa 
Ortak Tarım Politikası

eseri, Adalet 
Divanı tarafından tarım politikasına 
ilişkin olarak verilen yüzlerce kararı 
da incelemiş, eserin ilgili bölümlerinde 
atıf yapmıştır.

AET

sunmak" olduğunu 
bu politkanın siyasî 

öneminin sürekli olarak ile ilgilenen herkesin ve 
özellikle tarımsal politikaya ilgi duyanla
rın okuması gerekli bu eser, Avrupa 
Hukuku literatürüne önemli bir katkı 
niteliğindedir.

kaydettikten sonra, 
alanında çalışmalar

AVRUPA TOPLULUK HUKUKU REHBERİ

P.S.F. Mathijsen : A GUIDE TO EUROPEAN COMMUNITY LAVV,

4 th ed., Sweet and Maxwell Publishers Limited ( 11 New Fetter Lane, London ) 

Londra, 1985 ( XL + 284 s. ; 14,95 Sterlin ).

Hollanda'da Nijmegen Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olan 
Profesör Mathijsen, uzun yılllardan bu 
yana Topluluklar Komisyonu'nun Brüksel' 
deki merkezinde 
çalışmaktadır. A Guide to European 
Community Law veya Avrupa Topluluk 
hukukuna Rehber isimli 
aylar içinde dördüncü baskısını yapmış 
bulunuyor. Biz bu eserin 1975 yılında 
gerçekleştirilen ikinci baskısını daha 
önce incelemiş ve hazırladığımız bir 
tanıtma yazında değerlendirmiş idik 
(4). Bu kez üçyüz sahifeye yaklaşan 
"Rehber" in bazı bölümlerinde yeni 
sistematik düzenlemeye yer verilmiş 
olduğu görülmekte, hemen hemen her 
bölümün yeniden kaleme alındığı anlaşıl
maktadır. On yılda Topluluk hayatında

yer alan son derece önemli gelişmeler, 
Topluluk organlarının çıkardıkları yeni 
normatif düzenlemeler, Divan kararları, 
yeni katılmalarla Toplulukta yer alan 
kapsamlı değişiklikler eserde en yetkili 
kalemin imzası ile değerlendirilmektedir.

Kısa bir tarihî gelişmeler bölümün- 
s°nra Topluluk organlarının işlendiği 

üçüncü bölümde Asamble (Avrupa 
Parlâmentosu), Avrupa Toplulukları 
Konseyi, Komisyon, Adalet Divanı, 
Ekonomik ve Sosyal Komite ve Sayıştay 
başta olmak üzere diğer organlar İnce
lenmekte, Topluluk faaliyetlerinin nasıl 
finanse edildiği ayrıntıları ile anlatılmak
tadır.

Topluluğun çıkardığı hukuk metinle
ri, Tüzükler, Yönergeler, Kararlar 
bunların yürürlüğe giriş biçimleri,

Genel Müdür olarak

eseri geçtiğimiz

uygu-
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lama özellikleri gözden geçirilmektedir. 
Burada Topluluğun supra-national niteliği 
gözden uzak 
alınan bir Karar. Topluluğun Lüksemburg- 
da yayınlanan Resmî Gazetesinde çıktığı 
andan itibaren bütün üye Devletlerde 
yürürlüğe girmektedir. Ayrıca bu kararın 
millî organlarca benimsenmesi, uygulama 
kanunlarının çıkarılması gibi sorunlar 
yoktur. İşte

politikalara" ayrılmıştır. Tarım politikası, 
balıkçılık politikası, ulaştırma politikası, 
rekabet politikası bölgesel politika, 
sanayi politikası incelemekte, vergileme 
konusu ve özellikle KDV üzerinde durul
maktadır, Ekonomik ve parasal politikalar, 
sosyal politika, enerji politikası, çevrenin 
ve tüketicinin korunması başarılı bir 
şekilde işlenen konular arasındadır. 
Sınaî mülkiyet hakları hukukların yakın
laştırılması bu arada değerlendirilen 
konulardandır.

Üçüncü bölümde ise Topluluğun 
dış ilişkileri, çeşitli örgüt ve devletlerle 
kurulan özel ilişkiler, kalkınma politika
ları, siyasi işbirliği kavramı üzerinde 
durulmaktadır. Son bölüm ise "Topluluk 
Hukukuna" na hasredilmiştir.

tutulamaz Brüksel1 de

son derece önemli bir 
konu. Mathijsen tarafından başarılı bir 
şekilde okuyucuya sunulmuştur.

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, 
Avrupa Atom Topluluğu üzerinde özet 
bilgi verildikten sonra AET'de geçerli 
dört temel serbesti İncelenmektedir : 
Malların, sermayenin, kişilerin hizmetlerin 
ve elemeğinin serbest dolaşımı. Kitabın 
ikinci bölümü uygulanan "ortakise

2 4 ALMAN HUKUKÇUSUNUN ORTAK ESERİ 
AET ANLAŞMASI ŞERHİ

KOMMENTAR ZUM EVVG VERTRAG. Stand 2. Grundlieferung
480.-

- Eberhard GRABITZ :
Mai 1986, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1986 (1970 sahife ; 
DM.)

ek de 106. maddesi uyarınca düzenlenen 
metinlerdi r.Bilindiği üzere 19. madde, OGT, 
(Ortak Gümrük Tarifesi) ndeki vergilerin, 
Topluluk bünyesinde uygulanan vergilerin 
aritmetik ortalaması olarak belirlenmesini 
ve bu maksatla çeşitli tarife pozisyonla
rını kapsayan listeler hazırlanmasını 
öngörmekteydi. 38. madde ise tarımsal 
ürünlerle ilgili listelere ilişkin esaslar 
öngörmektedir. öte yandan yukarıda

maddeye göre de 
Antlaşmanın 3 nolu

Üniversitesi Hukuk 
üyelerinden Profesör 

GRABITZ tarafından

Berlin
Fakültesi öğretim 

Eberhard
yayınlanan Roma Antlaşması Şerhi ilk 
inceleme konumuz Hans SMIT /Peter 
HERZOG Şerhi gibi aslında bir takım 
çalışması ürünüdür. Gerçekten de sayıları 
yirmi dördü bulan Alman AET Hukukçu- 

katkılarıyla hazırlanan bu şerh 
anlamıyla uyumlu bir çalışma örneği

oluşturmaktadır.
Föy volan sistemi nd hazırlandığı 

için daha sonraki gelişmelerin de takip 
edilebilmesine imkân tanıyan bu eserde 

Ekonomik

Hür

Dr.

sunun
tam

değindiğimiz 106.
Üye Devletler, 
ekinde yeralan listede sayılan görülmeyen 
işlemlere ilişkin transferlere kendi arala
rında yeni kısıtlamalar getiremez. 
Belirtilen eklerden birisi de işte burada 
sözü edilen üçüncü ektir.

Şerhin ilk 29 maddesini Prof. Dr. 
Eberhard GRABİTZ kaleme almıştır.Baş
langıç, genel ilkeler bölümlerinden 

malların serbest dolaşımı, üye

TopluluğunuAvrupa
Kuran Antlaşma Vertrag zur Gründung 
der Europâischen Wi rtschaltsgemeinschaft' 
in ilk i mzaladığı Î9T7 tan hinden hîi 
yana yapılan bütün değişiklikler işlenmiş 
olarak tam metin halinde verildiği gibi 
ekler bölümünde de çok önemli metinler 
sıralanmaktadır. Bunlardan en önemlisi 
de Roma Antlaşması olarak da anılan 
A.ET.'nu kuran Antlaşmada yapılacak 
değişikliklere ilişkin Single European

Europfiische
Antlaşma' nin 

19 ve 20. maddeleri uyarınca hazırlanan 
A'dan Gye kadar olan listelerdir. 
İkinci ek. Antlaşmanın 38. ve üçüncü

önce

sonra,
Devletler arasındaki gümrük vergilerinin 
kaldırılması, OGT'nin konulması GRABITZ 
tarafından hazırlanmıştır. Üye Devletler 
arasında miktar kısıtlamalarının kaldırıl

ın addel erinmasını düzenleyen 30-37. 
şerhi ise Avrupa Toplulukları Komisyonu' 

ekonomik ve malî işlerden sorumlu 
2 nolu Genel 
Müdür Muavini

Act veya Einheitliclîe 
Tücte'dir. DiğeT ekler ise

nun
Müdürlüğünde Genel 

olarak görev yapan
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konusunda 74-84. 
maddeler, Komisyon'un Ulaştırma Genel 
Müdürlüğü olarak da anılan VII. nolu 
Genel Müdürlüğünde görevli Dr. Albrecht 
FROHNMEYER tarafından hazırlanmıştır. 
FROHNMEYER, bu Genel Müdürlüğün C 
Müdürlüğünde (alt 
teknolojileri,
konularıyla ilgilenmektedir, 
hava ulaşımı konusunda rekabet kuralla
rının uygulanmasında büyük gecikmelere 
neden olan bu Genel Müdürlüğün Avrupa 
bütünleşmesinde atması gerekli 
önemli adımlar vardır ve bu alanda 
büyük ölçüde mesafe katedildiği söyle
nemez.

TaşımacılıkProfesör Dr. Heinrich MATTIIIES tarafın
dan kaleme alınmıştır. Dr. MATTHIES'in 
Komisyon'daki görevi adı geçen genel 
müdürlüğün A ve B müdürlüklerinin 
çalışmaları koordine etmektir ki belirtilen 
müdürlüklerden A, millî ekonomilerle 
ilgilenmektedir, 
bölüme ayrılmakta olup birinci bölüm 
Federal Almanya, İrlanda ve İngiltere 
(Birleşik Krallık) ekonomilerine, ikinci 
bölüm Fransa, Yunanistan ve İtalya ve 
üçüncü bölüm de Benelüks ülkeleri ile 
Danimarka

yapı, ulaştırma 
Devlet müdahaleleri) 

özellikle

içinde dörtKendi

çokayrılmıştır. 
Dördüncü bölüm »iye olmayan ülkeler 

üyelik başvurusunda bulunan 
ülkelerin ekonomik durumlarını inceler.

ekonomisine

ve tam

Rekabet Hukukunu ilgilendiren ve 
Roma Antlaşmasının en önemli madde
lerinden ikisi olan 85 ve 86. maddelerin 
şerhini Komisyon Hukuk Servisi'nden 
Dr. Norbert KOCH kaleme almıştır. Bu 
iki madde dışında rekabet hukukunu 
düzenleyen 17 nolu Tüzük de Dr. Koch 
tarafından işlenmiş olup kitabın yaklaşık 
iki yüz sahifesi bu iki maddeye ayrılmış
tır. Müteakip maddeler 87-91 arası (ki 
md.97 damping uygulamalarına ayrılmıştır.) 
Bayreuth Üniversitesi öğretim üyesi Dr. 
İngolf PERMİCE 
mıştır. Devletlerce yapılan yardımlar 
konusu Dr. Gabriela van WALLENBERG'in

Eğer Türk Hükümeti, bazı basın haberle
rine yansıyan şekliyle tam üyelik başvu
rusunda bulunursa, Komisyon tarafından 
Türk ekonomisi hakkında hazırlanacak 
görüş, bu dairenin çalışmaları üzerine 
bina edilecektir.

Tarım konusunu düzenleyen 38-47. 
maddelerin şerhi Alman hukukçu Dr. 
Peter GİLSDORF tarafından hazırlanmış 
olmakla beraber Jörn SACK ve Heinz 
Wolfgang KUMMER kendisine yardımcı 
olmuştur. Dr. GİLSDORF,
Komisyonu Hukuk Servisinde 
müşaviri olarak çalışmaktadır. (Alman 
hukukçu
genel müdürü olduğu bu serviste sayıları 
otuzu aşkın müşavir görev yapmakta 
olup Dimitrios GOULOUSSİS 
Yunanlı hukukçu da burada görevlidir.) 
Topluluğun en önemli ortak politikası 
olan Ortak Tarım Politikasının temelini 
oluşturan bu maddelerin şerhi, konuların 
içinden gelen bir tatbikatçı tarafından 
ve Adalet Divanı içtihatları da özenle 
işlenerek hazırlanmıştır.

Roma Antlaşmasında 
Hizmetlerin ve Sermayenin 
Dolaşımı" nı düzenleyen III. Başlık 
altındaki maddeler (md. 48-73) şerhi 
önce kişilerin ve hizmetlerin serbest 
dolaşımı açısından Berlin Üniversitesinden 
Profesör Dr. Albrecht RANDELZHOFER 
ile Dr.FORSCH ve Dr.LÖPER'in katkılarıy
la hazırlanmıştır. Sermayenin serbest 
dolaşımı hususunda ise Avrupa Hukuku 
konusunda önemli enstitü ve araştırma 
merkezlerine sahip Saarbrücken Üniversite
si öğretim üyelerinden Profesör Dr. 
Georg RESS kaleme almıştır. Profesör 
RANDELZHOFER'in serbest dolaşım konu
sunda bazı görüşlerine katılmamakla bera
ber çalışmanın fevkâlade ciddî İlmî bir 
etüd olduğunu kabul etmemiz gerekir.

Topluluklar 
Hukuk tarafından hazırlan-

Claus-Dieter Ehlermann' ın
imzasını taşımaktadır (md. 92-94). Vergi 
konusundaki md. 95-99 hükümlerini

isimli yine Komisyon Hukuk Servisi müşavirle
rinden Prof.Dr. Rolf W AGENBAUER 
incelemiştir.

Innsbruck Üniversitesi öğretim 
üyelerinden Prof.Dr. Waldemar HUMMER, 
Ki el
KRAMER

Üniversitesinden Prof.Dr. Hans 
Münih Üniversitesi'nin genç 

ve ünlü Devletler Hukukçusu Prof.Dr. 
Bruno SİM MA,
Michael SCHVVEITZER,
Prof.Dr. Sigfried 
Sosyal Fonu'na bakan 5 
Müdürlük
STABENOW,Dr.WEN!G ve Dr.WOHLFAHRT, 
Bonn'dan Thomas L.AUFER şerhin diğer 
maddelerini hazırlamışlardır.

Şerhde 48. maddenin 
nolu notta Profesör 
RANDELZHOFER 
alınan bölümüne katılmadığımızı yukarıda 
belirtmiştik. Burada o tartışmaya yeniden 
girmeye yerimiz müsait olmadığından 
bu konuda daha önce yayınlanmış bir 
makalemize atıf yapmakla yetiniyoruz.

"Kişilerin
Serbest

Passau'dan Prof.Dr.
Speyer'den 

MAGIERA, Avrupa 
nolu Genel

göreV.isi Dr. W ol f gang

altında 14 
Dr. Albrecht 

tarafından kaleme

(5).
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Dipnotlar ı
(Temmuz-AğustosDergsi sayı 

1981) s. 93; Kabaalioğlu, Haluk: "Muhasebe
cilere Avrupa Toplulukları Rehberi - 
Evans Dennis : Accountants Guide to 
the European Communities, London, 
1981", DÜNYA Gazetesi 6.2.1982 s. 2.; 
"AET Ülkelerinde Banka Rasyoları", 
Banka ve Ekonomik Yorumlar Cilt 18, 
Sayı 5 (Mayıs, 1981) s. 69 vs.

5-6(1) Bkz. Kabaalioğlu, Haluk : "Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Hukuku : A.E.T. 
(Roma) Antlaşması Şerhi "IX Banka ve 
Ticaret Hukuku Dergisi 901-906 (1978).
(2) Bkz. Kabaalioğlu, Haluk : "Gerekçeli,
Notlu Avrupa Topluluklar Hukuku 
Külliyatı", IX Banka ve Ticaret Hukuku 
Dergisi 550 vd (1977) ; Kabaalioğlu,
Haluk : "Ekonomik ve Parasal Birliklerde 
Üye Devletlerin Ekonomik Hukuku", 
Banka ve Ekonomik Yorumlar Cilt 14, 
Sayı 11 (Kasım 1977) s. 49 vd.
(3) Kabaalioğlu, Haluk : "Yeni Yayınlar 
Madl, F.- The Law of the European 
Economic Community, Enterprise, 
Economic Competition and the Function 
of the State in the Process of Economic 
Integration, Budapeşte, 1980 ; Gsânger, 
H.-Turkey and the European Community, 
Berlin,

(4) Bkz. Kabaalioğlu, Haluk : "Avrupa 
Toplulukları Hukuku Rehberi", IX Banka 
ve Ticaret Hukuku Dergisi 555 (1977).
(5) Bkz. Kabaalioğlu, Haluk : "Genişleyen 
A.E.T. ve Türkiye : 1. Bölüm-Türkiye 
ve Avrupa Bütünleşmesi ; 2. Bölüm - 
Türkiye-AET Ortaklığı", İstanbul Sanayi 
Odası Dergisi Sayı : 229 (Mart 198$) 
s. 46-51 ; Kabaalioğlu, Haluk: "AET'nin 
Yaptığı Anlaşmalar ve Topluluklar Adalet 
Divanı", İstanbul Sanayi Odası Dergisi 
Sayı : 230 (Nisan 1985) s. 38-4İ1979" İktisadî Kalkınma Vakfı
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zweistufigen Theorie des internationalen

Band

ten

Milletlerarası özel Hukuk dalında 
çeşitli ülkelerde yayınlanan ders kitapları, 
monografiler
geçtiğimiz yıl içinde dikkat çekici 
boyutlara ulaşmış bulunuyor. Söz konusu 
yayınların tamamını değerlendirmek 
yerine önemli bulduğumuz belli başl 
kitap ve monografileri kısaca tanıtmak 
istiyoruz.

Özel Hukukun kapsamı, önemi, uygulama
sı hakkında bilgi verilmekte, 
ihtilâfı

kanunlar 
aydınlatılmaktadır. 

Hukukun tarihî
metin derlemelerive sorunları 

ÖzelMilletlerarası 
gelişimi
sonra çok geniş kapsamlı olarak bir 
çok ülkeden bu konuya ilişkin bibliyograf
ya sunulmaktadır.

ayrıntılarıyla incelendikten

i

Ayrıca her ülkeye 
ilişkin bölümde uluslararası sözleşmeler, 
kanunlar ve zengin bir kaynak derlemesi 
yer almaktadır.

İkinci bölüm genel olarak DHH 
konularına ayrılmış olup, bağlama kural- 
lan, vasıflandırma, ön mes'ele, atıf 
teorisi, kamu düzeni, yabancı Devlet 
kanununun uygulanması gibi klâsik 
Devletler Hususî Hukuku konuları anlatıl
maktadır. Üçüncü bölüm ise gerçek ve 
tüzel kişilerle ilgili DHH sorunlarını 
incelemekte, daha sonra borçlar hukuku, 
aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku 
konularında Milletlerarası Özel Hukukun, 
alıştığımız adıyla Devletler Hususî 
Hukukunun özellikleri ayrıntılı bir şekilde 
işlenmektedir. Ayrıca, şirketler hukuku, 
yabancı yatırımlar, çokuluslu işletmeler, 
uluslararası yargı yetkisi gibi çok değişik 
konularda bilgi edinmek isteyecekler 

„ .vazgeÇİlm ez bi r başvuru ki tabı 
nitelimdeki eser, yabancı ülkelerle

Ders kitabı olarak dikkati çeken 
en önemli eser, Köln 
emeritüs Profesörlerinden 
Gerhard Kegel 
Milletlerarası Özel Hukuk "Intemationales 
Privatrecht", alıştığımız adıyla "Devletler 
Hususî Hukuku" 
baskısıdır. 1985

Üniversitesi
Dr.Dr.h.c.
hazırlanantarafından

kitabının beşinci
yılının son günleri 

basımı tamamlanarak 1986 yılı içinde 
piyasaya çıkan kitap, her ne kadar kısa 
ders kitabı olarak nitelendirilmekte ise 
de 750 yi aşan sahifeden meydana 
gelen önemli bir eserdir.

Dünyaca ünlü Devletler Hususî
Hukuku hocası Prof.Dr. Kegel'in hazırladı-

baskısının 1982 
yılında Kolombiya'lı Profesör Dr.Miguel 
Betancourt Rey tarafından Ispanyolcaya 
tercüme edildiğini belirterek 
verilen önemi vurgulamak isteriz.

Eserin ilk bölümünde, Milletlerarası

ğı kitabın dördüncü

esere
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"bu bölümleri okuyup da fazla ağır 
bulan öğrenciler üzülmesinler ve kitabın 
tamamını okuduktan sonra bu bölümleri 
tekrar gözden geçirsinler" ifadesine yer 
verdiğini, ancak daha sonra bu konuları 
kitabın en sonunda topladığını anlatmak
tadır. Gerçekten de "Genel Kurallar" 
olarak ayrı bir bölümde ve DHH kitapla
rının başında yer alan bu konular, 
Morris'in kitabında en sonda verilmiştir. 
Pedagojik açıdan anlaşılabilir bir yaklaşım 
olmakla beraber, bir ön mes'ele, vasıflan
dırma ve hattâ renvoi konusunu bilmeyen 
okuyucunun diğer konuları anlaması da 
o kadar kolay olamayacağından bu plan 
eleştirilebilir. Ancak gerekçelerine de 
bir ölçüde hak verdiğimizi belirtebiliriz.

dokuz bölüme ayrılan 
kanunlar ihtilâfı

ilişkisi olan herkesin, özellikle hukukçula
rın, uluslararası düzeyde hukukî meseleler
le karşılaşanların ihmal edemeyecekleri 
bir kaynaktır.

İnceleyeceğimiz ikinci "temel ders 
kitabı" İngiliz Kanunlar İhtilâfı kurallarını 
incelemektedir. Oxford ve Cambridge 
Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapan 
J.H.C. Morris'in kaleme 
CONFL1CT OF LAWS ilk baskısını 1971

kendisini

aldığı THE

gerçekleştirdiğinde 
‘ ' DİCEY'in ünlü temel

yılında
kabul ettirmiş, 
eseri dışında, daha küçük hacimli bir

Aslınaeser olarak dikkati çekmişti,
bakılırsa, ilk baskısı 1896 yılında Dicey 
tarafından kaleme alınan o ünlü kitabın 
1927 yılında yapılan dördüncü baskısı
başkaları tarafından hazırlanmış, ancak 
Dicey'in adı korunarak aynı sistematik 
düzen içinde yeni mahkeme kararları ve 
kanunlar kitaba işlenmiştir. 1949 yılındaki 
altıncı baskıdan itibaren de Dicey'in 
eserini hazırlayan editörlerin başında 
J.H.C. Morris vardır. 1973 de yayınlanan 
dokuzuncu baskı artık "Dicey and Morris 
on The Conflict of Laws" adını almıştır, 
işte, J.H.C. Morris'in kitabı, Dicey in
kalıpları dışında hazırladığı, bağımsız ve 
kendi şahsî ürünüdür. İkinci baskı 1980 
de yapıldıktan dört yıl gibi kısa bir 
şiire geçtikten sonra yeni bir baskı 
hazırlanmasının temel nedeni, Ingiliz 
Hukukunda "devrim" niteliğinde değişik
likler yapılmasına yol açan bu ülkenin 
Avrupa Topluluklarına üyeliğidir. Gerçek- 

de 1978 Katılma Konvansiyonu 
(Accession Convention) ve 1968 tarihli 
"Medenî ve Ticarî Konularda Yargı 
Yetkisi ve Mahkeme Kararlarının üygulan- 

AET Konvansiyonu" nun öngördüğü 
getirmek ihtiyacından 

Civil Jurisdiction

Morris'in
ilk bölümüeserinin

sorunlarının özelliklerini ve 
ikametgâh kavramını, yabancı hukukun 
ispat edilmesi konusunu ve yabancı 
hukukun uygulanmasına engel olan 
kamu düzeni kavramını ele almakta, 
ikinci bölüm ise İngiliz mahkemelerinin 
yargı yetkisini incelerken, Devletlerin 
yargısal muafiyeti konusunu, diplomatik 
muafiyetleri, in personam ve in rem 
yargı yetkisini anlatmakta, üçüncü 
bölüm ise (klâsik eserlerde en son 
bölümde incelenen) yabancı mahkeme 
ve hakem kararlarının tanınması ve 
tenfizi konularına değinmektedir.

Dördüncü bölüm, aile 
sorunlarına ayrılmış, evlilik, mal rejimle
ri, velâyet, vesayet, babalık, nes®P> 
evlât edinme konularına yaklaşık 
sahife tahsis edilirken beşinci bolümde

haksız fuler)

kapsamını,

hukuku

ten

borçlar hukuku (akitler ve...........
konularına 65 sahife yeterli görülmüştür. 
Eşya hukuku olarak çevrilebilecek Law 
of Property" bölümü menkuller, gayrımen- 
kuller, menkullerin devri, f?®y‘etın 
gayrimenkullere el koyması, evlilik ve 
gayrimenkuller üzerindeki etkilen, trust 
müessesesi yanında eşya hukuku olarak 
nitelendi remeyeceğimiz ve kıymetli 
evrak veya ticarî senetler çerçevesinde 
mütalâa edilmesi 
"Negotiable instruments" 
cirosu kabil senetler şeklinde değerlendir, 
mek gerekir- bu bölümde yer aldığından 
bölümün başlığı "mamelek hukuku 
olarak kabul edilmelidir. Daha sonraki 
bölüm iflâs ve şirketler 
incelemektedir. Bir başka kısa bolum 
usul hukuku meselelerini, usul ve 
taallûk eden konuları ayırarak ıncelemek- 

bölüm ise daha önce değındıgı- 
"genel kuralları" gözden

ması
hususları yerine
hareketle çıkarılan __ ___—, ■
and ludgements Act 1982, İngiliz Devletler 

Hukukunda önemli değişikliklereHususi
yol açmıştır.

Morris,
hukuk kitaplarını bebeklere benzetmekte, 
yaratılmasının pek eğlenceli olduğunu 
ancak ortaya çıkmasının, fiilen dogmasının 
ise pek zahmetli olduğunu eklemektedir. 
Eserin Oxford'da verilen ders notlarının 
geliştirilmiş bir şekli olduğu, Dicey deki 
dipnotlarının zaman zaman esas metni 
okumayı güçleştirici çokluğu karşısında 
bunlarda bir azaltma yapıldığı belirtilmek
tedir. Devletler Hususi Hukuku konusunda 
ders veren bir çok öğretim üyesinin 
yaptığı gibi, J.H.C. Morris, Atıf (Renvoi), 
ön Mes'ele, Vasıflandırma konularında 
kaleme aldığı bölümlerin ilk dip notunda

baskısında,kitabının ilk

mümkün olan 
-ki aslında

konularını

esasa

te ve son 
miz üzere
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verilmemişti r.şirketler konusuna yer 
Bu itibarla bu iki kitabı birlikte kullan
mak gerektiğine işaret etmek istiyoruz. 
Profesör North da kendi uzmanlık dalı 
olan DHH da önemli yayınlarla dikkati 
çeker. CHESHIRE'S PRIVATE 
NATIONAL LAW kitabının 
yayınlanan dokuzuncu baskısından itibaren 
North tarafından hazırlandığını eklemek

usûlgeçirmektedir. Pek alışılmış bi 
olmamakla beraber Milletlerarası özel 
Hukukun "teorileri ve 

bölümde

r

metodları" en
İncelenmekte, comıty,son

kazanılmış haklar, mahallî hukuk teorileri 
bu bölümde anlatılmaktadır. Metodlardan 
ise DHH kurallarının jurisdiction-selecting 
veya rule-selecting olması hususu üzerinde 
durulmakta,
Second (1) ile Amerika Birleşik Devletle- 
ri 'nde önemli ağırlık kazanan "Governmental 
interest analysis" yaklaşım! (2) kitabın 
en sonunda değerlendirilmektedir. Her 
duruma uygulanacak kesin kurallar 
yerine, olayın özellikleri dikkate alınarak 
hangi ülkenin bu olayla daha yakın 
ilgisi olduğunu tespite yönelik bir ince
leme, hiç kuşkusuz DHH nun son derece 
zevkli fikir jimnastiği prosedürünü hare
kete geçirmekte ise de uygulamada 
istikrar ve belirginlik olması gibi önemli 
unsurları da ihmal etmektedir.

INTER-
1974'de

Restatementözellikle
gereki r.

Nasıl ki J.C.H. 3 Morris'in kitabına 
yardımcı olmak üzere bir 
MATERIALS" kitabı olarak North ile 
birlikte hazırladıkları kitabı belirtmiş 
isek, Alman hukuku açısından Kegel'in 
kitabına paralel olarak Heidelberg 
Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör 

Erik Jayme ile Münih Üniversitesi 
asistanlarından Dr. 
birlikte hazırladıkları 
özel ve Usûl Hukuku kitabı 
ilgilenen öğrenci ve 
yardımcı olacak bütün kanun ve uluslar
arası anlaşma metinlerini biraraya 
toplamaktadır. Türkiye'de Çelikel ile 
Şanlı'nın 1983 yılında yayınladıkları 
"Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı", 
İstanbul, 1983 (XI + 670 s.) nasıl çok 
önemli bir ihtiyaca cevap vermekte ise, 
Alman Hukuku açısından da Jayme ve 
Hausmann'ın INTERNATIONALES PRIVAT- 
UND VERFAHRENSRECMT isimli kitabı, 
son derece yararlı bir derleme olarak 
dikkati çekmektedir. Burada önce Alman 
Medenî Kanunu'na Giriş

"CASES AND

Dr.
Rainer Hausmann'ın

Milletlerarası 
DHH ile

araştırmacılaraBütün
bunlara rağmen "governmental interest 
analysis" yaklaşımının, Devletler Hususî 
Hukuku olarak bildiğimiz bu hukuk 
dalının fevkalade zevkli bir düşünce ve 
değerlendirme usûlü olduğunu unutmamak 
gerekir. Profesör Wilüs L.M. Reese'in 
raportörlüğünü yaptığı Restatement 
Second bu açıdan çok önemTi olmakla 
beraber o ülkenin 50 eyalet ve 50 
hukuk sisteminden oluşması itibariyle 
arzettiği kendine özgü koşulların da dikkate 
alınması gerektiği tabiidir. Başlıca bir 
deyişle, anglo-amerikan hukuk sisteminde 
kanunlar ihtilafı, ülke içi sorunlarda 
yabancı Devlet hukuk sistemlerinin 
çatışması değil, aynı federal sisteme 
bağlı farklı federe Devlet hukuklarının 
çatışmasıdır ki belki bu şartlarda 
"governmental interest analaysis" çok 
daha yararlı olabilir (3).

İngiliz hukukunda da mahkeme 
kararlarının, "case" lerin önemi bilindiği
ne göre J.H.C. Morris'in bu eseri acaba 
yeterli midir ? Hiç kuşkusuz öğrenciler, 
bu eserden yararlanırken önemli kararla
ra da bakmak ihtiyacını duyacaklardır. 
İşte bu ihtiyacı karşılamak üzere aynı 
yazarın Oxford Üniversitesi Keble College 
öğretim üyelerinden ve aynı zamanda 
İngiltere ve Galler Hukuk "Commissioner" 
ı Profesör P.M. North ile birlikte hazır
ladıkları CASES AND MATERIALS ON 
PRIVATE INTERNATIONALLAW, London, 
1984 (XXVII + 758) J.H.C.
kitabı ile parelellik gösteren bir şekilde 
aynı tarihte piyasaya verilmiştir. Bu 
kitap da aynen Morris'in sistematik 
yaklaşımına bağlı kalmış ancak, İflâs ve

Kanunu 
________ Bürgerlichen

Gesetzbuch 7-31 maddeleri verilmekte^
sonra 20 Mayıs 1983 tarihli Entvvuıf 
eines Gesetzes zur Neuregelung d es
Internationalen Privatrechts başta olmak
üzere toplam 129 kanun, sözleşme ve 
benzeri hukuk metinlerinin

Einführungsgesetz zum

DHH ile
ilgili maddeleri sunulmaktadır.

Kodifikasyon bölümünden sonra, 
mültecilerle vatansızların ahkâm-ı 
şahsiyeleriyle ilgili çok taraflı anlaşmalar 
(1951 tarihli Cenevre Anlaşması, 1967 
Protokolü, B.M. bünyesinde imzalanan 
Vatansızların durumu 
tarihli Sözleşme), iç hukuk düzenlemeleri, 
özellikle 
1982 tarihli
Daha sonra ahkâm -ı şahsiye ile 
genel düzenlemel (1905 Lâhey Sözleşmesi, 
Medenî Hale İlişkin Uluslararası Komisyon 
CIEC çerçevesinde İstanbul'da imzalanan 
ad ve soyadlarının değiştirilmesine 
İlişkin 4.9.1958 tarihli sözleşme, 1968 
tarihli olup AET çerçevesinde Şirketlerin 
ve diğer Tüzel Kişilerin Tanınmasına

ile ilgili 1954

mültecilerle ilgili 1980 ve 
kanunlar verilmektedir.

ilgili

Morris'in
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İlişkin Brüksel Sözleşmesi) "çok taraflı 
anlaşmalar" başlığı altında sunulmakta 
ve daha sonra ikili anlaşmalar olarak 
Almanya ile Hollanda'nın anonim şirket
lerin tanınması konusunda imzaladığı 
1907 tarihli anlaşma ve 1927 yılında 
İran ile imzalanan Yerleşme Anlaşması 
verilmekte, iç hukuk kaynağı olarak 
Verschollenheitsgesetz gaiplik konusunu 
düzenleyen bir metin olarak ilgili bölüm
de yer almaktadır. Daha sonra aile 
hukuku başlığı altında 12 ayrı hukuk 
kaynağı yer almakta, çocuklarla ilgili 
olarak çok çeşitli anlaşmalar ve iç 
hukuk
Miras hukuku, Borçlar hukuku, Eşya 
hukuku, Kıymetli Evrak, Ticaret ve 
Ekonomihukuku başlıkları altında bir 
çok metin sunulmaktadır.

Jayme/Hausmann tarafından derlenen 
"mevzuat" kitabının ikinci 
Uluslararası Usûl Hukuku 
ayrılmış olup önce B.M. de 1961 de 
imzalanan diplomatik ilişkiler ve 1963 
de imzalanan konsolosluk sözleşmeleri, 
daha sonra çeşitli AET metinleri yer 
almaktadır. Yabancı mahkeme kararlarının 
tanınması ve tenfizi, yabancı hukukun 
bulunması ve ispatı, hukukî yardım, 
tahkim ve vatandaşlık konularında çok 
sayıda metin sunulmaktadır.

Academie de Droit International

lim ki, Akademi'nin de fevkalade zengin 
hukuk kitaplığı mevcuttur. Ancak esas 
itibariyle Devletler (Umumî ve Hususî) 
Hukuku kitaplarına ağırlık verilmekte, 
abone olunan dergi sayısı fevkalade 
yüksek bulunmakta; aynı zamanda B.M. 
yayınları eksiksiz olarak temin edilebil
mektedir.

(CollectedRecueil des Cours 
Courses of tKe Hague Academy of 
International Law) adıyla yayınlanan bu 
derslerden, 1984 yılında verilenleri 
kapsayan 1984-1 (Cilt 184) üç önemli 
konuyu içermektedir : Bunlardan birincisi, 
B.M. Kodifikasyon Dairesi Müdür yardım-

tarafından
verilmektedir.düzenlemeleri

cısı Cemal Moursi Badr 
kaleme alınan, temsil ve özellikle acente
lik konusunda kanunlar ihtilâfı kurallarının 

konu almaktadır.birleştirilmesini 
İskenderiye Üniversitesinden mezun olan 
Badr,
savcılık ve avukatlık yapmış; 1963-1965

de çalışmış,

bitirdikten sonradoktorasınıbölümü,
konularına

tarihleri arasında B.M. 
daha sonra Cezayir Yüksek Mahkemesi 
Danışmanlığında 
New York Üniversitesinde misafir öğretim 
üyesi olarak görev yapan bu B.M. uzmanı, 
karşılaştırmalı araştırıcılara örnek 
olacak bir titizlikle çeşitli ülkelerdeki 
durumu incelemekte, örneğin Türkiye'de 
Belgesay'm Hukukî Muamelelerde Temsil, 
(İstanbul, 1941) eserine atıf yapmaktadır. 
Konuya ilişkin olarak ilk baskısını 1954 
de İskenderiye'de gerçekleştirdiği kapsam
lı bir eseri olan Badr, ayrıca bir kaç 
monografinin de yazarıdır. Son olarak 
"Devlet Muafiyeti" konusundaki yaklaşık 
250 sahifelik eseri Hollanda'da yayınlan
mıştır. Uluslarötesi temsil ilişkisi, 
UNIDROİT tarafından 1983 de hazırlanan

hukuk

Halenbulunmuştur.

de La Haye'ın, 1923 yılından bu yana 
Temmuz ve Ağustos aylarında yer alan 
Devletler Hususî ve Umumî 
kurları muntazaman yayınlanmakta, her 
biri dünyaca tanınmış hukuk otoriteleri 
tarafından verilen dersler, "doktrin" 
olarak bütün dünyada dikkatle izlenmek
tedir. Üçer haftalık bölümlerden birincisi 
DHH na ayrılmış olup, genel kurda 

gözden geçirilirken, 
çeşitli DHH konularında dünyanın ünlü

birer haftalık 
verilmektedir.

Hukuku

Konvansiyon, temsile ilişkin 
kuralları bu incelemede ayrıntılarıyla 
işlenmektedir.

Recueil des Cours (1984—1)^ de 
yayınlanan i ki ncı ders yabancı hâkem

tenfizi sorununu

bütün konular

hukukçuları tarafından 
dersler ve seminerler
Aynı husus, Devletler Umumî Hukuku 
için geçerlidir. Bu alanda da son yıllarda 
Manfred Lachs, Ardchega, Ruda gibi 
Uluslararası Adalet Divanı hâkimlerinin 
verdikleri dersler büyük ilgi çekmiştir. 
Esasen Lâhey Devletler Hukuku Akade
misi, Carnegie Vakfı tarafından sağlanan 
bir ’fonla inşa edilen Barış Sarayı'nda 
faaliyet göstermektedir (4). Uluslararası 
Adalet Divanı ile aynı binayı paylaşmanın 
sağladığı avantajların başında, dünyaca 
ünlü hukukçulardan oluşan Divan ile 
yakın ilişki kurmak, kütüphane kaynaklan 
yönünden Divan kütüphanesinden yararlan
mak gelmektedir. Şu hususu da belirte-

kararlarının tanınma ve 
incelemektedir. Madrid Otonom Üniversi
tesi Devletler Umumî Hukuk Profesörü 
ve Hukuk Fakültesi Dekanı olan Profesör 

Remiro Brotons, yaklaşık 200 
monografi niteliğindeki" 

L'Execution des

Antonio 
sahi f elik bir
La Reconnaisance et____ ^
Sentences Arbitrales Etrangeres" çalışma-
sı ile 1980 yılında Madrid'de yayınladığı 
yaklaşık 400 sahifelik kitabını biraz 
daha geliştirerek ve bu kez Fransızca 
olmak üzere kaleme almıştır: Ejecuciön 
de sentencias arbitrales extranjeras -
Los convenıos
apptıcacıöen aspena

ınternacıonales y su
^ Madrid, 198ü).
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de sorulacak sorulardan çok çekindikleri, 
bu nedenle de kalabalık bir "asistan 
ordusu" ile Lâhey'e geldikleri, 
lerde asistanlar 

her

"Nükleer Savaş",Brotons,
"OAS Teşkilâtı", "Ispanya'nın Dış Politi- 

ve Meclis (Cortes)", . "Devletler 
Umumî Hukuku Dersleri", "Devletin Dış

Dİ IH

Profesör
semıner- 

tarafından -önceden 
halinden belli olan-

kası
hazırlandığı 
soruların hocalara tevcih edildiği, hocanın 
da hazırlanan metinden cevap verdiği 
görülmekteydi. Bu arada zaman zaman, 
doğu bloku ülkelerinden gelen öğretim 
üyelerine Çekoslovakya'nın işgali, Polonya'
daki olaylar gibi sorunlar yönettiğinde 

girmek istemeyen öğretim 
terk ettikleri

İlişkileri" gibi eserler arasında,
ilgilendiren konuları da ihmal etmediği

ni göstermiştir. 1980 yılında yayınladığı 
yabancı hakem kararlarının tanınma ve 
tenfizi kitabından başka, 1974'de 488 
sahifelik bir başka incelemesinde, yabancı 
mahkeme kararlarının Ispanya'da tenfizini 
ayrıntılı bir şekilde ele almıştı.

Lâhey kurlarında Profesör Brotons, 
önce hakem kararlarının tanınması için 
yapılan uluslararası işbirliğini 
te, özellikle 1958 New York Konvansiyo-

ikinci bölümde 
uluslararası konvansiyonların uygulanma
sında karşılaşılan sorunlar incelenirken 
hakem kararının niteliği, milliyeti, 
özellikle "yabancı" hakem kararı, yabancı 
ülkede verilen hâkem kararı ve belirli 
bir ülkeyle ilişkisi olmayan
kararları les sentences_____
kavramları üzerinde durmaktadır. Üçüncü 
bölüm, kararların tanınması için aranan 
koşulları, dördüncü bölüm ise bunların 
tenfizini incelemektedir. Son bölüm ise 
Konvansiyonlar arasında bir yarışma 
"concurrence" olduğu zaman ne yapılabi
leceğini etiid etmekte, bazı Devletlerin 
birden çok Konvansiyona taraf olduğunu, 
bazılarının ise hiçbirine 
belirtirken Türkiye'yi 
göstermekte (Ayiter ve Koral'ın bazı 
etüdlerine atıflar yapmakta) 1923 ve 
1927 Cenevre ve 1958 New York Konvan- 

1889 Montevideo, 1911

nu

tartışmaya
üyelerinin seminerleri erken 
izlenmekteydi.

Her şeye rağmen, her yıl yaklaşık 
20 ülkeden, bir o kadar öğretim üyesinin 
ders verdiği akademi, değindiğimiz bazı 
istisnaî durumlar dışında, her bakımdan 
zevkle izlenen, dünyanın en ünlü hukukçu
larının "hukuk resitali" olarak nitelendire
bileceğimiz kurları ile genç Türk hukukçula- 

da ihmal etmemeleri gerekli bir 
kuruluştur. (Her yıl komşumuz Yunanis
tan'dan 40-60 öğrenci, avukat ve öğretim 
üyesi Lâhey'e 
gidenlerin sayısı bir veya ikide kalmakta, 
bazı yıllar Türkiye'den kimsenin gelmedi
ği görülmektedir.)

Daha

incelemek-

üzerinde durmakta,nu

rının
hakem

anationales
Türkiye'dengeli rken,

Divanı 'naAdaletsonra
seçilen Heidelberg Max Plank Enstitüsji 
Müdürü Profesör Mosler'in dersleri 5, 
dört yıl önce vefat eden ünlü hukukçu

yılında
-ki daha sonra ayrı

1974Otto Kalın-Freund'unkatılmadığını 
örnek olarak verdiği genel kur 

bir kitap olarak da yayınlanmıştır (6)-, 
Columbia Üniversitesi öğretim üyelerinden 
hocamız W i 11 i s L.M. Reese'in bütün
dinleyicileri hayran bırakan genel kuru (7) 
kolaylıkla unutulamayacak, etkili ve 
hattâ bazı meslekdaşlarımızın ifadesiyle 
büyüleyici dersler olarak Lâhey Akademisi 
tarihine geçmiş bulunuyor.

Bu kurların düzenli bir şekilde 
yayınlanması son derece yararlı olmakla 
beraber, biz, önemli olan kurların videoya

olacağı 
yayı nlanan

siyonları ile 
Caracas konvansiyonları karşılıklı olarak 
İncelenmektedir. Antonio Remiro Brotons- 
un bu incelemesi, konuyu derinliğine 
ele alan, ilginç yaklaşımları ile dikkat 
çekici sonuçlara ulaşan bu genç bilim 
adamının Lâhey'e davet edilmesinin ne 
kadar haklı olduğunu göstermektedir.

Şu hususu da zikredelim ki, zaman 
zaman bu Akademi'de de ders vermek 
üzere davet edilen çeşitli Lâtin ülkeleri 
öğretim üyeleri, yaklaşık 60 değişik 
ülkeden gelen dinleyici kitlesini hayal 
kırıklığına uğratmakta, hazırlanan ders 
notlarının -oldukça kötü telâffuz edilen 
Fransızca veya İngilizce ile- okunduğu, 
fevkalâde sıkıcı dersler yeralmakta; 
ancak ilk dersten sonra dinleyicilerin 
Scheveningen'in eğlence yerlerine gitmeyi 
tercih ettiği görülmektedir. Son 12 yıl 
içinde izlediğimiz bu kurlardan bazıların
da -adını ve milliyetini vermek istemedi
ğimiz bazı öğretim üyelerinin seminerler-

da kaydedilmesinin isabetli 
düşüncesindeyiz, 
şekliyle metin bir ders olmaktan çıkmak
ta, tam anlamıyla yeniden kaleme 
alınmış İlmî bir etüd niteliğini kazanmak
tadır. Bu arada, bazı hocaların metinleri 
göndermekte gecikmeleri Recueil des 
Cours'un yayın programım alt üst 
etmektedir. Akademi eski genel sekreter-

Devletler

Esasen

lerinden Dupuy'un verdiği 
Umumî Hukuku genel kuru beş altı yıl 
sonra yayınlanabilmiş ti.

Bu cildin sonunda Diego 
Vargas'ın "İnsan Hakları" konulu konferan
sı yer almaktadır. Bogota Üniversitesi

Uribi
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ihracat kısıtlamaları, teşvikleri gibi 
sorunları olan ülkemiz açısından güncel 
konuları kapsamaktadır. Biz, başka 
GATT olmak üzere uluslararası ticaret 
ve yatırım konularının hukuk fakülteleri
mizde ihmal edildiği kanaatinde olduğu
muzdan hiç değilse yüksek lisans düzeyin
de bu konuların ele alınmasını temenni 
ediyoruz. Viyana Üniversitesi'nin tanınmış 
öğretim üyelerinden ve Strasbourg 
İnsan Hakları Divanı üyesi Profesör

güncel bir konu

emeritüs profesörlerinden, Colombia'nın 
eski Dışişleri Bakanı ve Paris Büyükelçisi 
Profesör Vargas, insan haklarında üçüncü 
nesil konulu metinde özellikle jus cogens 
üzerinde durmaktadır.

Recueil des Cours'un yakın geçmiş
te yayınlanan 1983-11 cildinde (Volüme 
180) Kenya Dışişleri Bakanlığı Hukuk 
Müşaviriyken B.M. Hukuk İşleri DAiresine

"Gelişmekte olan 
Uluslararası 

konulu 
Cambridge 
Bovvett'in

geçene Adede'nin 
Ülkelerde Yatırım

Hukukî Eğilimler"
ve

Ermacora'nın, yine 
olan "B.M. de Azınlıkların Korunması 
konulu incelemesi, Nancy Üniversitesinden 
Profesör Charpentier'nin "Devletlerin 
Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi ve 
Milletlerarası Teşkilâtların Kontrolü" 
çalışması yer almaktadır.

İncelenen konuların önemi yanında, 
dünyanın bir çok ülkesinden gelen 
hukukçularla da tanışma imkânı tanıyan 
Devletler Hukuku Ak demişi yaz kurlarının 
genç hukukçularımız tarafından yakınen 
izlenmesini temenni ediyoruz.

Son olarak Hans-Joachim Hessler 
ile STefan Grundman'ın kaleme aldıkları 
iki monografiyi de zikretmekle yetiniyoruz. 
Biri aile hukuku sorunlarıyla ilgili 
bilimsel çalışması ve diğeri de Alman 
ve Portekiz DHH gelişmelerini vasıflandır
ma yönünden inceleyen etüdü ile DHH 
literatürüne önemli katkıda bulunmuştur. 
Halen sadece bazı bölümleri tamamlanan 
International Encyclopedia of Comparatıve

Hukukuna

Borçlarda 
ayrıntılı çalışmasından 
üniversitesi 'nden 
"İhtilafların

sonra 
Profesör

UygulananÇözümünde 
Hukukî Tekniklerdeki Çağdaş Gelişmeler" 
konulu dersi,
Sosyal
üyelerinden Profesör R.Jambu-Merlin'in 
"Devletler Hususî Hukuku ve Topluluk 
Hukukunda İş Kazalarında Uygulanacak" 
ve Montevideo Üniversitesinden Profesör 
Oppertti Badan'ın 
Edinme" incelemesi yer almaktadır.

Milletlerarası özel Hukuk (alıştığı —
ünlü

İktisat veParis Hukuk,
Üniversitesi öğretimBilimler

Evlât"Uluslararası

mız deyimiyle DHH) alanında 
isimlerden Jean Flavien Lalive'in Recueil 

un 1983-11 (Vol. 183) eledes Cours
"Devlet veya Devlet İşletmeleri 
Özel Şahıslar arasında Akdedilen Sözleş- 
meler"i konu alan ve 200 sahifeye 
yaklaşan etüdü, bu konuda son yıllarda 
kaleme alınan en kapsamlı ve ayrıntılı 
bir çalışma niteliğindedir. Çağımızda 
DHH, artık klâsik teorileri, kalıplaşmış 
kuralları aşmakta ve günün gerekleri 
doğrultusunda son derece ilginç ve yeni 
gelişmeler göstermektedir ki, Lalive'in 
çalışması bu konuda zikredilebilecek en 
önemli metinlerden biridir. Gottıngen 
Üniversitesi İş Hukuku Enstitüsü Muduru 
Profesör Gammilscheg'ın "Devletler 
Hususî İş Hukukunda Kamu Düzeni 
konulu çalışmasını ise pek tanınmamış 
hukuk fakültelerinden biri olan Mıssıssıppı 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesör e- 
rinden Gorove'ın Uzay Hukukuna ilişkin 
dersleri izlemektedir. 1983-1V O^ de 
1980 yılına kadar GATT Genel Müdürlü
ğünde bulunan, İsviçreli hukukçu Olıvıer 
Long'un "GATT'ın Çok Taraflı Ticaret 
Sisteminde Hukukun Yen ve Sınırları 
konulu çalışması, şu sıralarda ıthala

ile

Devletler Hususi
cildi, kaynakları inceleyen 
Makarov'un hazırladığı 2.

Lavv'un
ayrılan III 
Alexander
fasikül, "İntertemporal" kanunlar ihtilâfını 
yazan Profesör Grodecki'nin 8 ma 
fasikülü, "Yabancı Hukukun Uygulanması 
konusuna ayrılan 14 üncü fasıkülu -kı
Profesör Imre Zaitay kaleme almıştır-,

15 noluahkâm-ı şahsiye konularını
fasikülde inceleyen Von Overbeck, 21 
nolu fasikülde eşya hukuku konularını 
etüd eden Gian Venturini'nın ciddi ve 
kapsamlı katkıları, bu eserin bir an 
önce tamamlanabilmesi arzusunu daha 
da şiddetlendirmektedir. Bir çok ansıklobe 
dide olduğu gibi bu ansiklobedi de başlangıç 
tarihi ile bitiş tarihi arasında geçen 

süreler nedeniyle çeşitli bölümler 
tamamlandığında "eskimişuzun 

itibariyle 
olacaktır.
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Dipnotları :
için bkz. Kabaalioğlu, Haluk : "Lâhey 
Devletler Hukuku Akademisi ve 1974 

50 İstanbul

(1) Restatement of Law : CONFLICT 
OF LAW 2 d, As adopted and promulga- 
ted by the American Law Institute, St. 
Paul, Minn. 
bu metinde bazı 
yapılmıştır. Ana ilkeleri belirleyen g. 6, 
uygulanacak hukukun belirlenmesinde 
dikkate alınacak ilkeleri şu şekilde 
sıralamaktadır :

Konferansları",
Dergisi 176-185 (1976).

Barosu
1971 (2 Cilt). Daha sonra 

küçük değişiklikler (5) Profesör Hermann Mosler'in 1974 
yılı içinde verdiği kurlarda "kuvvet 
kullanma yasağı" na ilişkin bölüm, 
Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekâtını 
başlattığı 20 Temmuz gününe rastlamış, 
bu durumu "oldukça üzüntü verici" 
olarak nitelendiren Alman hukukçu, 
yine de "Türklerin haklı olduğu noktalar 
da çok" şeklinde görüş beyan etmişti. 
Bu konuda yabancı doktrinde müelliflerin 
yaklaşımları 
Delhouise Üniversitesi Devletler Hukuku 
profesörü J.MacDonald : "International 
Law and the Conflict in Cyprus", 1981 
The Canadian Yearbook of International 
Law 3-49 makalesinde son aşamaya
kadar, kademe, kademe Türk müdahele- 
sinin Devletler Hukukuna uygunluğunu 
araştırmakta, Fletcher School of Law 
and Diplomacy'deki çalışmasını kâğıda 
döken Yunan asıllı Marios Evriades 
"The Legal Dimension of the Cyprus 
Conflict", 10 Texas International Law 
Journal 227-264 (1975); Christina Navarre 
isimli araştırıcının "Cyprus and the 
U.N. : A Case for Non-Military Collective 
Measures" 54 Indiana Law Journal 
125-163 (1978)
yaklaşımlar getirmektedir. Bu arada 
Ertekün, Denktaş, Toluner başta olmak 
üzere Türk araştırıcıların eserlerinin de 
yayınlanmış olması memnuniyet vericidir. 
Oniki yıl önce bir kitap incelemesine 
konu ettiğimiz Stanfcrd Hukuk Fakültesi 
Dekanı (halen Pennsylvaııia Üniversitesi 
Rektörü olan) Profesör Thomas Ehrliclı'in 
eseri, yine de en ciddî ve kapsamlı 
aynı zamanda "objektif" yabancı etüdlerin 
başında gelmektedir. Bkz.48 İstanbul 
Barosu Dergisi 851-856 (1974).
(6) O.Kahn-Freund : General Problemes 
of Private International Law, Leyden, 
1976.

"a) the needs of the interstate 
and international systems,

b) the relevant policies of the
forum,

c) the relevant policies of other 
interested States and the relative Halifax'dailginçtir.theinterests of those States in
determination of the particular issue,

d) the protection of justified
expectations,

e) the basic policies underlying 
the particular fields of law,

f) certainty, predictability and 
uniformity of result, and

g) ease in the determination and 
application of the law to be applied."

(2) Bkz. "Comparative Impairment
Reformed: Rethinking State interests in 
the Conflict of Laws" 95 Harvard Law 
R evi e w 1059 (1982). A.B.D.'deki gelişmele- 
TTn Avrupa Devletler Hususî Hukuku 
üzerindeki etkileri için bkz. Edoarda 
Vitta: "The Impact in Europe of the 
American 'Conflicts Revolution'", 30 
The American Journal of Comparative 
La w 1-35 (İ982). Ayrıca bkz. Kurt
(5. Si eh r : "Domestic Relations in Europe : 
European Equivalents to American 
Evolutions", aynı yer s.37 ve Friedrich 
K.Juenger : "American and European 
Conflicts Lavv" s.117 ; Haksız fiiller
açısından Belçikalı hukukçu Berııard 
Hanetiau dostumuz Profesör Willis L.M. 
Reese ile uzun süre beraber çalışmak 
mazhariyetine erişmiş bir kıt'a Avrupası 
hukukçusu olarak ilginç gözlemlerde 
bulunmaktadır : "The American Conflicts 
Revlution and European Tort Choice-of- 
Law Thinking" aynı yer s.73.
(3) Son olarak kayda değer en önemli 
ders kitabı olarak Robert Leflar'ın 
American Conflicts Law. Third Edition, 
İndıanapolis, WTT,’ eyalet ve federal 
kanunlar ilişkisini incelemiş (s.l 25) ve 
kanunlar ihtilâfı teorilerini de bir text- 
book metninde derli toplu özetlemiştir 
(s.173).
(4) Bu akademi ile ilgili ayrıntılı bilgi

makaleleri de değişik

(7) Willis L.M. Reese "General 
on Private International Lavv", 
des Cours 1976-11 (Tome 150 de la 
collection) Leyden, 1977. Hemen belirte- 
lim ki

Course
Recueil

200 sahifeyi bulan bu genel 
kuru değerlendirirken Reese'in Rosenberg 
ile birlikte tertiplediği CASES AND 
MATERIALS ON CONFLİCT OF LAVVS, 
Eighth Edition, Mineola, New York, 
1984 ihmal edilmemelidir. Reese'in Rosen-
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berg'le birlikte hazırladığı bu case-book'
aşina olanlar 

yönünden yeni kitapda çok büyük değişik
ler olmadığım belirtebiliriz. Ancak yeni 
kararlar her bölümde ya kısmen verilmek
te ya da bunlara atıfta bulunulmaktadır. 
CRAMTON ile CURRIE'nin case-book'ları 

Herma Hill Kay'in de

. imzasıyla 1981 de- üçüncü baskısını 
yapmıştır: CONFLICT OF LAWS -Cases- 
Comments-*Questions, St. Paul, Minn.,1981. 
Michigan Üniversitesinden James Martin'in 
CONFLICT OF LAWS -CASES AND 
MATERIALS kitabı da 1984 sonunda 
ikinci’baskısını yapmıştır: Boston/Toronto, 
1984.

un önceki baskılarına

1981 deise

ALMAN MEDENİ KANUNU ŞERHİ

Palandt - Bürgerliches Gesetzbuch (Becksche Kurz Kommentare Band 7) 45.
Neubearbeitete Auflage, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 
1986 (XLIII + 2595 sahife).

Daha sonra sırasıyla üçüncü kitapda 
Eşya Hukuku, Dördüncü Kitapda Aile 
Hukuku, Beşinci Kitapda Miras Hukuku 
düzenlemektedir. Medenî Kanuna Giriş 
Kanunu Einführungsgesetz zum BGB ise 

2146-2295 Tncı sahnelerinde

Kısaca B.G.B. olarak kısaltılan 
Federal Alman Medenî Kanunu
Bürgerliches Gesetzbuch'un ünlü Palandt 
şerhi en iön baskısını 1986 yılında 
öğretim üyeleri ve hâkimlerden oluşan 
güçlü bir kadronunu çalışmaları ile
gerçekleştirmiş 
Oberland gericht hakimlerinden Profesör

yine Münih'de 
Amtsgericht'de başkan yardımcısı Wolfgang 
Edenhot er, Bremen'de OLG Başkanı
Helmut Heinrichs, Göttingen Üniversitesi 
öğretim üyelerinden ve 
hâkimi Profesör Dr. U\ve Diederichsen 
ile Lübeck Landgericht başkan yardımcısı 
Dr. Peter Bassenge'nin teşkil ettiği
güçlü bir kadronun hazırladığı bu 
derece önemli şerh 2600 ün üzerinde 
sahifede sadece BGB yi değil, Medenî 
Hukuku ilgilendiren hemen bütün kanun-

örnekleri ile

eserin
Münih'debulunuyor. şerh edilmiştir.

Yaklaşık bir buçuk milyon vatandaşı-
Almanya'nın 

hukuk mevzuatı, uygulamada,
mızın yaşadığı Federal 
medenî
özellikle Devletler Hususî Hukuku alanın
da Türk hukukçularını da ilgilendirmekte
dir. Medenî Kanundan başka çeşitli 
kanunlara yer verilen eserde, 15 Ocak 
1951 tarihli Gaiplik Kanunu çeşitli 
değişiklikleri ile yansıtılmakta, evlilik, 
kira gibi konulardan başka iş hayatında 
da önemli yeri olan Gesetz zur Regelung

Allgemeinen
Geschaitsbedingungen (AGB Gesetz) gibi
kanunlar esere alınmış bulunmaktadır.

metinlerinin altında yer 
alan açıklamalar pek küçük puntolu 
harflerle basılmış olduğundan 
zaman okuyucuyu rahatsız etmekte ise 
de her yönü ile doyurucu bir şerh olan 
Palandt'ın 1986 baskısı hukukçulara 
yardımcı olacak önemli bir kaynaktır.

Dr. Heinz Thomas,

Celle OLG

son

derRechtsdes

ları uygulamadan en 
açıklamaktadır.

Bilindiği üzere BGB nin birinci 
kitabı 240 paragraftan oluşan genel 
hükümler bölümünü kapsamaktadır 
(sahife 1-207). İkinci kitap Borçlar 
Hukukuna ayrılmış olup 853 üncü paragraf- 

bulmaktadır (sahife 210-993).

son
Kanun

zaman

la son

KANUNLARIÖNEMLİ ALMAN
für den Staatsbürger (Verfassungsrecht,

Gesellschafts- 
Strafrecht und 

Wehr und

UNSBR KECHT^ g.

Ordnungswidrigkeitenrecht, Suasse (1068 sahifeZivildienstrecht, Umvveltrecht) Munchen, 1985 (1068 sahile

Handels-,
Jugendrecht, 

Venvaltungsrecht
; D.M. 24.-)

de belirtildiği üzerealınan önsözde .
amaç, vatandaşların her an ihtiyaç 
duydukları kanun metinlerini bulabilmele
rini kolaylaştırmaktır. Esasen Profesör 
Herzog tarafından hazırlanan son derece 
kapsamlı kavram fihristi bu kitaptan

Federal Almanya Anayasa Mahkemesi 
Başkan Yardımcısı Profesör Dr. Roman 
Herzog tarafından hazırlanan bu>d«»e,"e- 
de başta Anayasa olmak üzere bir Ç 
Aİman? kanununun yer aldığım goruyor^
Prof.Dr. Herzog tarafından kaleme
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İş Hukuku bölümünde de lam 16 ka
nunun metni okuyucuya verilmekte, sosyal 
hukukta dört önemli kanun metni sunulmak
tadır. Gençlik konularında altı kanun 
metninden sonra Alman Ceza Kanunu 
Strafgesetzbuch,Trafik Kanunu ilgili tüzük 
ve yönetmelikler, İdare Hukuku ile ilgili 
bölümde İdarî mevzuatın en önemli metin
leri, özellikle Yabancılar Kanunu AusLinder 
Gesetz, Askerî ve Sivil Hizmet Kanunları, 
Çevre Korunmasına ilişkin Kanunlar başta 
Bundesnaturschutzgesetz olmak üzere tam 
metin olarak okuyucuya verilmektedir.

Kitabın sahifeleri küçük puntolarla di
zilmiş çift sütun halinde düzenlenmiş ol
duğundan,bazı ticarî yönü ağır basan yayın
larda görülen seyrek satırlarla ve mümkün 
olduğu kadar çok sahife işgal etmek üzere 
hazırlanan yayınlara oranla-örneğin Oceana 
Publications bu uygulamasıyla ünlüdür-5000 
sahifede verilebilecek bu kapsamlı metinle
ri 1068 sahifeye sığdırabilmiştir. Kapsamlı 
kavram arama fihristi en önemli noktalar
dan biridir. Almanya ile ilişkisi olan firma
larımızın, hukukçularımızın, araştırıcıları
mızın, Alman Hukukunun şu veya bu yönünü 
merak edenlerin kolaylıkla kullanabilecek
leri bu başarılı yayının bir benzerinin de 
Türk Hukuku için düzenlenmesini temenni 
ederiz.

yararlanmak isteyeceklerin işini kolaylaş
tırmaktadır. Yaklaşık 13.00 sahifeden 
oluşan "Unser Recht" isimli bu eser 
C.H. Beck'sche Verlagbuchhandlung 
(Wilhelmstrasse V 8000 München 40
Attn : V.Grabow) a bağlı cep kitapları 
dizisinde yer almakla beraber, normal 
kitap boyundan biraz daha büyük boyda 
yayınlanmıştır. O nedenle "cep kitapları" 
dizisinde yayınlanması yanıltıcı bir 
izlenim bırakabilir. Gerçekten de bir 
cep kitabının iki katı büyüklükte ve 
1100 sahifelik bir kitabı sığdırabilecek 
bir cep pek kolay kolay bulunamaz.

Anayasa Hukuku bölümünde temel 
kanun Grundgesetz'den başka federal 
Seçim Kanunu, Siyasî Partiler Kanunu 
yer almaktadır. Medenî Hukuk bölümünde 
ise ikiyüzden fazla sahife Medenî Kanun 
( BGB ) ye ayrılmıştır. Bürgerliches 
Gesetzbuch'dan sonra medenî hukuku 
ilgilendiren bölümde kira kanunu, ısınma 
masrafları konusunda çıkarılan kanun gibi 
altı değişik kanun metni sıralanmıştır. 
Genel olarak ekonomik hukuk konulu 
Ticaret Kanunu Handelsgesetzbuch
(HGB), Limited Şirketler Kanunu, Çek 
Kanunu, Haksız Rekabet Kanunu, Fabrika 
Kanunu ve diğerleri yer almaktadır.

FEDERAL ALMANYA YILLIĞI 1985/86

Dr. Emil Hübner / Horst-Hennek Rohlfs : Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland 

1985/86, Beck/Deutscher Taschenbuclı Verlag, München, 1985 (552 s ; D.M. 12,80)

Federal Almanya hakkında çok 
geniş kapsamlı bir referans eseri nite
liğindeki 1985/86 tarihlerini taşıyan bu 
yıllık, Münih Üniversitesi öğretim görev
lilerinden Dr. Hübner ile araştırmacı 
Rohlfe tarafından kaleme alınmış olup 
geçtiğimiz yıl içinde yayınlanmıştır.

Kitabın birinci bölümünde Nisan 
den

gözden geçirilmekte 
mesken sorunu 
savunma,
değerlendirilmektedir.

Alman ekonomisindeki son gelişme
leri ve istatistikleri değerlendiren beşinci 
bölümde istihdam sorunları, tanın, 
sanayi, ticaret, balıkçılık konuları yanın
da dış ticaret, ödemeler dengesi İncelen
mektedir. Altıncı bölüm, sosyal sisteme 
ayrılmış olup çalışma hukuku, sosyal 
sigortalar, sosyal yardımlar, çocuk ve 
gençlik yardımları gibi değişik programlar 
hakkında bilgi veril m ekledi»- (1).

Alman

eğitim sistemi, 
enerji, çevre korunması, 

trafik ve ulaştırma konuları

1984 1985 ortalarına kadar 
Almanya'da cereyan eden önemli olayların 
bir kroniği verilmekte ; ikinci bölümde, 
ülke nüfus yapısındaki gelişmeler, son 
istatistik! bilgiler değerlendi rilmekte, 
daha sonra sırasıyla aile ve gençlik, 
boş zamanların değerlendirilmesi, basının 
son durumu ve özellikle tirajlardaki 
gelişmeler, yabancılar hukuku, ülkedeki 
yabancılara ilişkin son bilgiler, iltica 
sorunları gözden geçirilmektedir.

Altyapı incelenirken, ülke çapında 
bilgi verildikten sonra, eyaletlerin ve 
diğer alt İdarî bölümlerin gelişmeleri

Yedinci bölüm, 
kuruluşlarına ayrılmış olup genel seçim
lerde alman sonuçlar, eyalet seçimleri 
sonuçları, parlamento kanatları hakkında 
ayrıntılı bilgiler,

siyasî

Cumhurbaşkanı ve 
Hükümette gelişmeler, çeşitli kurumlar, 
her eyaletin ayrıntılı olarak gelişmeleri 
yansıtılmaktadır. Çeşitli örgütler, baskı
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ler için son derece yararlı bilgilerle 
donatılmıştır. Almanya ile ilgisi olan, 
çeşitli ilişkilerini sürdüren kişi ve kurum- 
ların bu tür yayınları izlemesinde fayda 
vardır, özellikle derli toplu bir cep 
kitabı niteliğindeki Jahrbuch yabancı 
kitaplarda gördüğümüz o fahiş fiyatlara 
oranla makul bir fiyatla okuyucuya 
sunulmuştur.

grupları, kiliseler, kurumlar olarak gözden 
geçirilmekte, sonra önemli iç politika so
runları, sosyal siyaset, ekonomi siyaseti, 
savunma ve güvenlik meseleleri, çevre ko
runması konusundaki hararetli tartışmalar, 
iki Alman Devleti arasındaki ilişkiler,dış po
litika konuları, AET içinde Almanya'nın oy
nadığı rol İncelenmektedir.

Görüldüğü üzere bu Yıllık, Federal 
Almanya'daki gelişmeleri izlemek isteyen-

( 1 ) Federal Almanya'da Ticaret Hukuku'nu ilgilendiren diğer yayınlarla ilgili 
olarak BUSINESS TRANSACTIONS IN GERMANY Dört Cilt, Föy Volan sistemi, 
New York / Münih ; Baumbach / Hefermehl'in 
INTERNATIONALES WETTBEWERS-UND ZEICHENRECHT, Münih,
Kanunu Şerhi Baumbach/Duden/Hopt: HANDELSGESETZBUCH MIT GMBH und Co. 
Münih, 1985 için bkz. KABAALİOĞLU, Haluk : "F.Almanya'da Ticaret Hukuku", 
İstanbul Sanayi Odası Dergisi sayı 236 (Ekim, 1985) s. 66-69.

WARENZEICHENRECHT UND 
1985 ve Ticaret
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TÜRK CEZA KANUNU ÜN TASARISI 
(GENEL SUNUŞ)

Ord.ProLDr. Sulhi DÖNMEZER
İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

öğretim Üyesi

kanunuTürk Cezamucipnamesiyle 
üzerinde çalışmak üzere bir komisyon 
teşkil etmiştir ve komisyon ilk toplantı
sını 29 Ocak 1985 tarihinde yapmıştır. 
Yukarda sözü edilen yönetmeliğin 3.mad
desi gereğince yüksek Yargıtay temsilci 
olarak ikinci Ceza Dairesi başkanı 
Ayhan KILIÇÇIOĞLU ve 8. daire üyesi 
Bülent AKMANLA R1 görevlendirmiş. 
Akmantarın emekliliği sebebiyle komisyon
dan ayrılması üzerine yerine 6. Ceza dairesi 
üyelerinden Muharrem DlNÇ seçilmiş 
ve 21.10.1985 tarihinden itibaren komis
yonda görevlendirilmiştir.

Askerî Yargıtay
1 Şubat 1985 tarih ve 1985/12 sayılı 
yazılarıyla, halen Askerî Yargıtay 
başsavcısı olan hâkim Tuğgeneral Hakkı 
ERKAN ile, Askerî Yargıtay İkinci 
başkanı hâkim Tuğgeneral İsmet ONUR'un 
komisyonda görevlendirildikleri bildirilmiş
tir. İstanbul Hukuk fakültesini temsil 
etmek üzere Ord.Prof.Dr. Sulhi DÖNMEZER, 
Prof.Dr. Sahir ERMAN Fakültelerince 
seçilmişlerdir. Ankara Hukuk fakültesini 
temsile» Doç.Dr. Eralp ÖZGEN ve 
Nevzat TOROSLU Fakültelerince seçilmiş
lerdir. Ancak bu iki üye komisyonda 
yeteri derecede aktif olarak çalışmalara 
katılmamışlardır: Nevzat TOROSLU
komisyonun üçüncü toplantısından sonra 
komisyon genel kurulunun hiç bir birleşi
mine katılmamış ve alt komisyon çalış
malarında ise son olarak 15 Haziran 
1985 tarihinde hazır bulunmuş, bu 
tarihten sonra alt komisyon toplantılarının 
hiç birisine iştirak etmemiş ve böylece 
aradan 14 ay geçtikten sonra 29.7.1986 
tarihinde komisyondan istifa etmiş 
bulunduğunu bildirmiştir. Eralp ÖZGEN 
büyük komisyonun üç toplantısına ve 
hakim Tuğgeneral Hakkı ERKAN ve 
Yargıtay üyesi Bülent AKM ANLAR

1- Huzurunuzda yapacağım konuşma üç 
kısımdan oluşacaktır. Oldukça geniş 
tutacağım giriş mahiyetindeki birinci 
kısımda TCK. ön tasarısının nasıl hazır
landığını, yabancı ülkelerdeki 
çalışmalarla mukayese ederek, izah 
edeceğim ve bu konuda basında çıkmış 
olan bazı yayınları ve haberleri de 
değerlendirmeye çalışacağım. Bu konuda, 
gerçekten içimi dökmek ihtiyacında 
bulunduğum için, konuşmam uzar da 
sabrınızı taşıracak olursam şimdiden 
özür dilerim.

Konuşmamın ikinci kısmında yürür
lükteki Ceza Kanunu değerlendireceğim 
ve nihayet üçüncü kısımda özet bir 
kısım bilgiler vererek ön tasarının 
hatlarını açıklamaya gayret edeceğim.

"Adalet Bakanlığı Teşkilât ve 
Görevleri Hakkında 2992 sayılı kanun", 
34. maddesinde temel kanunlar üzerinde 
çalışmalar yapmak üzere komisyonlar 
kurulması hususunda Adalet bakanlığına 
yetki vermiş ve bu maddeye dayanılarak 
"Temel Kanunlarda Çalışmalar Yapmak 
Üzere Kurulacak Komisyonların Kuruluş 
ve Çalışma Usullerine İlişkin Yönetmelik 
meydana getirilmiş ve 22 Eylül 1984 
tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır

Basında çıkan bir kısım yazılardan, 
Adalet Bakanlığının, Ceza 

gözden geçirmek üzere böyle 
kurmak mecburiyetinde

benzeri

Başkanlığının

ana

bazılarınca 
Kanunun 
bir komisyon 
bulunduğuna inanıldığı anlaşılıyor. Oysa 
Bakanlık için hukuken böyle bir komisyon 
kurmak mecburiyeti yoktur; isterse 
bizzat kendisi hiç bir komisyona başvur
madan bir tasarı hazırlayabilirdi. Buğun 
de tasarı üzerinde istediği gibi tasarrufta 
bulunabilmek yetkisine, elbette kı, 
sahiptir.

Adalet Bakanlığı yukarda değinilen 
çerçevesinde 14.1.1985 tarihlimevzuat
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başkanlığındaki alt komisyon toplantıları
na katılmış ve fakat komisyon genel 
kumlunun 25 Ocak İ986 "tarihinden 
sonra hiç bir toplantısına iştirak 
mıştır.

çalışmalarına başlamadan önce ön, , , J tasarı-genel kısmı meydana getirilirken 
goz önünde bulundurulması zorunlu 
siyasetinin ve genel ilkelerin ve 
özel kısım bakımından

nın

suçetme-
sonra

. . aynı hususların
tespiti uygun görülmüş ve bunları belir
lemek üzere Faruk EREM, Sahir ERMAN 
Ayhan KILIÇÇIOĞLU ve Hakkı ERKAN 
başkanlıklarında alt komisyonlar kurulmuş-

Adalet bakanlığının 14.1.1985 
tarihi, mucibi ile, Yargıtay C.baş Savcı 
yardımcıları Kemal ESİN, İhsan ÜZKAYA 
Ankara I. Ağır Ceza Mahkemesi 
İrfan KILIÇ, Ankara C. 
cısı 
Ceza

başkanı
~ , Savcı Başyardım-
Demirci TAVİL, Adalet bakanlığı 

İşlen Genel Müdürü Kenan 
Fahri ÇAVGA, Adalet Bakanlığı Kanunlar 
Genel müdürü Engin DOĞU 
Bakanlığı Ceza işleri 
Tetkik

Ben Ceza Hukuku ve Kriminoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür
lüğünü yaptığım sırada 24 Ekim 1984 
tarihlerinde (Suç Siyaseti) 
bir sempozyum

ve Adalet 
Genel Müdürlüğü

A.fSS'zeJ'S;
Tott'i u' , • K,anunlar Genel Müdürlüğü 
Tetk'k Hakimleri Abdülkadir GENELİOĞLU 
Yüksel TALAYMAN, Tuncer SÖNMEZ ’ 
ve Uygur AKTALAY komisyonda 
lendırılmışlerdir.

konusunda 
idim vetertiplemiş [ 

konuyu derinliğine Bilim alemine 
idik. sunmuş

Maalesef yaş sebebi ile emekliye 
ayrılarak Müdürlük görevini bırakınca 
bu çok önemli Sempozyuma sunulan 
tebliğler ve tartışma zabıtları yayınlan
madı.görev-

Sözüııü. ettiğimiz komisyonların
getirdiği sorular ve öngördükleri cevaplar 
komisyon genel kurulunda tartışılmış ve 
uyulması gerekli suç ve ceza siyaseti 
ilkeleri ve esaslar tespit edilmiştir.

sonra aynı komisyonlar tarafından 
bu esaslara uyularak genel kısma ait
madde metinleri meydana getirilmiş ve 
bunlar a.It komisyon başkanlartndan
o uşan üst komisyonda tartışıldıktan
sonra genel kurulda müzakere edilmiş
ve metinlere son şekilleri verilmekle 
beraber maddelere ait gerekçeler de 
yazılmıştır.

Böylece 
getirildikten

üyeliklerine tayin edilmeleri dolay.siyle 
komisyondan ayrılmışlardır.

Yönetmeliğin üçüncü maddesi 
gereğince Türkiye Barolar Birliğince
nECFRİK' ı-!a,uk EREM v« *’■ ""'"i

2SU— Di,li4in“
Komisyon 29 Ocak 1985 tarihinde 

yapmış bulunduğu ilk toplantısında, 
yönetmeliğin 3. maddesinin 3. fıkrası 
gereğince başkanlığa oy birliğiyle 
Ord.Prof.Dr. Sulhı DÖNMEZER ve 
ikinci başkanlığa Bülent AKMANLARI 
ve onun ayrılması üzerine Prof.Dr. 
Faruk EREM seçmiştir.

Böylece komisyon Sullıi DÖNMEZER- 
ın başkanlığında, Faruk EREM Sahir ERMAN KILIÇÇ.OCLU, Mih “
DİNÇ, Kemal ESİN, Hakkı ERKAN- 
İsmet ONUR, irfan KILIÇ, Hilmi BECERİK 
Engm DOĞU, Abdülkadir GENELİOĞI U ’ 
Yüksel TALAYMAN, Uygur AKTALAY,’ 
Tuncer SÖNMEZ Kenan Fahri CAVGA 
Saahattın BESNİ ve Ali GÜZEL ile 
çalışmalarım bitirmiştir.
2~ ... Komİsyon çalışmalarını şöylece
teskiîrmUHt|Ur-: °nCe dt komisyonlar 
teşkil edilmiş, sonra alt komisyonlar
başmanlarından oluşan üst komisyonla^

rHifr5"0"- P"61 kurulu oln,ak üzere uçlu bir örgütlenme çerçevesinde çalışına-
lar sona erdirilmiştir.

... ,9nc,e ön tasarının genel hükümle
re ilişkin kısmının meydana getirilmesine 
ve sonra özel hükümler üzerinde çalışıl
masına karar verilmiştir. Alt komisyon

Bundan

genel kısım meydana
sonra özel kısım çalışmala- 

girişilmiş ve bu kısımda yer alacak 
suçları maddileştirmek üzere aşağıdaki 
listede belirtilen alt komisyonlar kurul
muştur :

rina

Devletin Şahsiyetine karşı cürümler 
I®. A^^nin Nizamı Aleyhine işlenen 
Cürümler (başkan Hakkı Erkan, üyeler 
ismet ONUR, irfan KILIÇ, Eralp ÖZGEN).

Hürriyet aleyhine işlenen cürümler 
ve şahıslara karşı cürümler (Başkan 
Faruk EREM üyeler Nevzat TOROSLU,
GÜ7EL)BECER K> Tuncer SÖNMEZ» Ali 

. . °evlet idaresi ve Adliyeye karşı 
cürümler (Başkan Ayhan 

KILIÇÇIOĞLU, üyeler Ahmet YÜKSEL, 
Salahattın BESNİ, İhsan ÖZKAYA).

.. .. Ammeniıı itimadı aleyhine işlenen 
curum er ve mal aleyhinde cürümler 
5av" ",r ERMAN, üyeler Yüksel 
TALA^MAN’ Uygl,r AKTALAY).
.... Ammenin selâmeti aleyhine işlenen 

m er ve Adabı Umumiye ve Nizamı
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konuda hazırladığı maddeler ve gerekçe
leri komisyon genel kurulunda ele 
alınmış, incelenmiş, metinlere ve gerekçe
lere son şekli verilmiştir.

Çalışmaların özeti şöylece arzoluna- 
bilir: Genel kurul 29 oturumunda çalışma
larını bitirmiştir. Üst komisyon 31 
oturum yapmıştır. Faruk EREM başkan
lığındaki alt komisyon 9, Ayhan 
KILIÇÇIOĞLU başkanlığındaki alt komisyon 
II. Hakkı ERKAN başkanlığındaki komisyon 
9, Bülent AKMANLAR başkanlığındaki 
ait komisyon 4, Kemal ESİN başkanlığın
daki alt komisyon, Sahir ERMAN başkan
lığındaki alt komisyon 2 oturum yapmıştır. 
Komisyonlara dahil olan üyelerin mutad 
resmî görevlerini de aksatmamalarının 
temini için toplantıların özellikle Cuma, 
Cumartesi ve Pazar günler yapılması 
tercih edilmiş ve denilebilir ki, komisyon 
toplam bir yıla yakın süreyle hafta 
sonu tatili yapmamıştır.

Aile aleyhine cürümler (Başkan Muharrem 
DİNÇ, üyeler Sulhi DÜNMEZER, Abdülkadir 
GENELİOĞLU.

Kabahatler (Başkan Kemal ESlN, 
üye Demirel TAHVİL).

Alt komisyon çalışmalarının sona 
ermesinden sonra büyük komisyon toplan
mış ve Ceza Kanununun özel kısmının 
tasnifi ve sistematiğini tespit çalışmaları
na girişmiş ve huzurunuzdaki tasarının 
tasnif biçimi kabul edilmiştir.

Bu itibarla bazılarınca öne sürülen
hükümler ters yüz edilmiş; yürürlükteki 
kanunun sistemi ters yüz edilerek kabul 
edilmiş gibi sözler hiç bir anlam taşıma
maktadır : Komisyon Genel Kurulu, 
daha başta özel Kanun sistematiğini 
kendi ortak anlayışına göre tesbit 
etmiş bundan sonra, alt komisyonların 
meydana getirdikleri madde metinlerinden 
de yararlanılması suretiyle, kabul edilen 
sistematik çerçevesinde, 
arasında koordinasyonu sağlamak ve 
özel kısma şekil vermek üzere Ord.Prof.Dr. 
Sulhi DÖNMEZER'in başkanlığında, 
evvelce kurulmuş alt komisyonların 
başkanlarından oluşan aşağıda listesi 
gösterilen bir üst komisyon teşkil edilmiş
tir.:

hükümler
suretle3- Görevli komisyonunu ne 

çalışmış bulunduğunu böylece belirtmiş 
olduk. Şimdi benzer çalışmalarda yabancı 
ülkelerde uygulanan usullere kısaca 
değinmek istiyoruz :

Bu konudaki bilgileri 14 Ocak 
1981 tarihinde İstanbul Hukuk Fakültesi 
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü 
tarafından düzenlenen "Ceza Kanunlarında 
Yenileştirme Eğilimleri ve ilkeleri"

Üst Komisyon : (Başkan Sulhi 
DÖNMEZER, Üyeler, Engin DOĞU, 
Hakkı ERKAN, Faruk EREM, Ayhan 
KILIÇÇIOĞLU, Sahir ERMAN, Muharrem 
DİNÇ, Kemal ESİN).

Üst komisyon 27 oturum yapmak 
suretiyle çalışmalarını sürdürmüş ve 

madde metinlerini ve

"Mukayeselikollokyumuna sunduğumuz
Hukukta Yasalaştırma Eğilimi ve Hkelerl*
başlıklı raporumuzda açıklamıştır, uerçek-

ülkelerinde Ceza Kanunları 
hazırlanırken uygulanan genel, 
çalışma metodu özetle şöyle olmuştur.

Memleketin siyasî rejimine göre ya bir 
hükümet kararnamesi ve kıralı emirname 
ile yahut doğrudan doğruya parlâmento 
tarafından Ceza Kanununu bütünüyle 
gözden geçirmek ve gerektiğinde yeni 
bir tasarı meydana getirmek üzere bir 
komisyon teşkil ediliyor; komisyon 
genellikle Adalet Bakanlığı çerçevesinde 
kuruluyor ve 9 veya II üyeden oluşuyor. 
Söz gelimi Fransada teşkil olunan komisyon 
emekli Yargıtay başkanının riyasetinde, 
Yargıtay başsavcısının başkan yardımcı
lığında kurulmuş ve komisyonun diğer 9 * 
üyesi ise ikisi Ceza Hukuku Profesörü, 
ikisi yargıtay üyesi, biri istinaf mahkeme
si savcısı, ikisi avukat, biri zabıta 
mensubu ve sonuncusu da Adalet Bakan
lığı ceza işleri ve özel af genel müdürün
den oluşmuş ve komisyonun sekretarya 
işleri Adalet Bakanlığınca sağlanmıştır.

ve Belçika komisyonları da

ten batı yaygınözel kısma ait 
gerekçelerini hazırlamıştır. Teksir edilen 
metinler ve gerekçeleri komisyon genel 
kurulu üyelerine gönderilmiştir. Komisyon 
üyelerinin metinleri incelemek üzere 
kendilerine yeterli zaman verilmesi 
hususundaki arzuları komisyonca kabul 
edilmiş ve genel kurul 22 Eylül 1986 
tarihine talik edilmiştir. Komisyon 
üyeleri geçen zaman zarfında metinleri 
ve gerekçeleri gözden geçirmişler ve 
mütalâa ve önerilerini yazılı olarak 
komisyon başkanlığına göndermişlerdir.

Bundan sonra komisyon, çalışmalarını 
sona erdirmek amacıyla sürekli olarak 
toplanmış, söz konusu mütalâa ve önerile
ri incelemiş, madde ve gerekçelere son 
şeklini vermiştir. Genel kısımda yer 
alması gereken güvenlik tedbirleri 
üzerinde ek bir kısım çalışmalar yapılma
sını ön gören genel kurulun kararı 
dairesinde Sulhi DÖNMEZER ve Faruk 
EREM'den kurulan alt komisyonun bu Alman

7



sayılacak kadar azdır. Bizim Enstitü 
müdürü olarak görevde bulunduğumuz 
yıllarda her türlü imkânsızlığı bertaraf 
etmeye çalışarak yapmış bulunduğumuz 
araştırmalara bir yenisi eklenmediği 
gibi ufukta buna dair herhangi bir 
alâmet de mevcut değildir. Bu sebeple 
komisyonumuz yararlanabilecek kriminolo- 
jik araştırma sonuçları şöyle dursun, 
ilıticaca salih suç istatistikleri dahi 
bulamamıştır. Türkiyede yeni bir Ceza 
Kanunu tasarısının hazırlanması bu 
bilgilerin yığılmasına talik olunsa ve 
bugünden yoğun biçimde çalışmaya 
baş lansa bile en az elli yılın geçmesi 
gerekir.

benzer şekillerde teşkil edilmişlerdir. 
Komisyonların sadece 
kurulmuş olması 
davranış bilimleri mensuplarının alınmamış 
olması bazı yazarlarca eleştirilmiştir. 
Komisyonlarına diğer davranış bilimleri 
mensuplarından üye olanlar da vardır; 
Kanada komisyonu gibi.

Komisyon üyelerinin esas görevlerin
den belirli bir süre için ayrılarak 
bütün zamanlarını komisyon çalışmalarına 
tahsis etmeleri mümkündür. Ancak

hukukçulardan 
ve heyetlere diğer

uygulamada genel olarak üyeler esas 
görevlerini muhafaza etmekte ve muayyen 
zamanlarda bir araya gelerek çalışmakta
dırlar. Meselâ Belçika komisyonu iki 
yıl içerisinde 40 toplantı yapabilmiştir. 
Komisyon çalışmalarının batı ülkelerinde 
uzun süre devam etmesinin esas sebebi 
budur. İki karpuzun bir koltuğa sığdırıl
masına çalışılmaktadır.Bizim komisyonumuz 
da aynı durumla karşı karşıya bulunmuştur.

Buna karşılık Kanada Parlamentosun
ca teşkil edilen komisyon üyeleri bütün 
zamanlarını bu işe tahsis etmiş 
ve komisyona ayrıca yardımcı araştırıcı
larda tayin edilmiştir. Amerikadaki 
Katzenbach komisyonu da böylece kurul
muştur. Belçika komisyonu bizim yaptığı
mız gibi alt komisyonlara bölünerek 
çalışmıştır. Ayrıca yabancı mevzuatı 
incelemek üzere dört ayrı grup teşkil 
edilmiştir. Hattâ yabancı ülkelere araştırma 
grupları gönderilerek oralardaki uygulama
lar tetkik ettirilmiştir. Bakanlık ayrıca 
komisyonlar için dokümantasyon merkezle
ri de teşkil etmektedir.

Komisyon çalışmalarında, genellikle 
başvurulan ortak metod önce genel 
kısım bakımından uyulacak esasları 
tespit etmek ve ikinci bir merhalede 
bir ön tasarı metni meydana getirerek 
bunu memleketin konuyla ilgili ilim f*» 
ihtisas adamlarının düşüncelerini açıkla
maları için kamuya arzettikten sonra

çalışmalar 
da böylece

Türkiyede yürürlükteki mâlî mevzuat, 
temel kanunları gözden geçirmek veya 
yeni tasarıları hazırlamakla görevlendirilen 
komisyonların yapacakları ek çalışmaları, 
incelemeleri karşılama imkânını da 
vermemektedir. Komisyonumuzun üyeleri
nin ne miktar hakkı huzur alarak çalıştık
larını burada söylesem handelere maruz 
kalmaktan korkarım.

Bu bilgileri şu sebeple vermekteyiz: 
Eski öğrencilerimizden bir meslektaş 
bir yazısında, başka ülkelerden misal 
getirmek suretiyle bizim çalışmalarımızın 
uzun süre devam etmemiş bulunmasını 
(Antibilimsel) sayan beyanlarda bulundu. 
Almanya'daki çalışma şartları 
imkânlar,
bizde de mevcut bulunsa idi

malî
araştırmalar 

belki de
kriminolojik

bunların incelenmesi zarureti karşısında 
çalışmalar daha uzun sürebilirdi. Komisyon 
üyesi oldukları halde, çalışmalara gelme
yen ve aradan aylar geçtikten sonra 
istifa ettiklerini bildirenlerin, çalışmaların 
aceleye
beyanlarını ise anlamak mümkün değildir.

ki, aceleye gelmiş veya 
gelmemiş, işte ön tasarı gerekçesiyle 
beraber ortadadır ve Bakanlıkça da 
tartışmaya açılmıştır. İnceleyiniz, analiz 
ediniz, doğru veya yanlış taraflarını 
gösteriniz ve böylece ön tasarının gelişti
rilmesi hususunda çaba harcayınız. Biz 
İstanbul Hukuk Fakültesi Ceza Enstitüsü 
müdürü olarak Hükümet ve Bakanlıklarca 
tarafımıza

hususundakigetirilmemesi

Kaldı

kesinleştirmektir. Aynı 
özel kısım bakımından
yürütülmektedir.

Verilen izahattan anlaşılacağı 
üzere bizdeki komisyonun teşkili ve 
çalışmaları bakımından, mümasil batıdaki 
çalışmalara nazaran benzerlikler ve 
farklılıklar vardır :

sevkedilen yüzlerce kanun 
tasarısı hakkında böylece hareket etmişiz- 

ve yanımızda yetiştirdiğimiz eski 
bunu öğretmeye 

çalışmışızdır. Bir kanun tasarısını eleştir- 
mek, gündelik gazetelere âfâki ve genel 
beyanlarda bulunmak, iki sütunluk gazete 
yazısı yazmak veya yedi sekiz kişinin 
katıldığı bir kaç saat süren panellerde 
umumî bir takım lâflar söylemek suretiyle

dir
Batı ülkelerinde en az yüzyıldan 

beri pek çok kriminolojik araştırma 
yapılmış ve bunların sonuçları neşrolun
muştur. Ouettlet, Balby, Guerry, nin 
araştırmalarından bu yana, hemen de, 
150 sene geçmiştir. Türkiyede yapılmış 
kriminolojik araştırma sayısı ise parmakla

öğrencilerimize de
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mümkün olmaz. Uzman olmayan gazete 
muhabirleri, fıkra yazarları yanlış bir 
takım yazılar kaleme alabilirler. Ama 
uzmanlık sahiplerinin bir ön tasarıyı 
incelerken günler ve aylar sürecek bir 
inceleme sonucu, geliştirici tenkit ve 
tekliflerini sunmaları lâzımdır.

Bazı teşekkülller sempozyum ve 
kollokyumlar tertiplemek üzere bize 
başvurarak yardım talep ediyorlar. 
Bunları hep müspet karşılıyor ve ön 
tasarının 444 maddeden oluştuğunu, 
yüzlerce sahife gerekçesi buluduğunu, 
böyle bir ön tasarının bütünüyle tartışıl
masının mümkün bulunmadığını, amacın 
menfilik yapmak olmamamsı icap ettiğini, 
faydalı mesai yapılması isteniyorsa 
tasarıdaki belirli kısımların uzmanlarınca

nezaket dairesinde yapılır. Bu gün ön tasarı 
kamuya arzolunmuş, kapalı kapılar arkasın
dan çıkmıştır, isteyen istediği gibi 
eleştirebilir.

Bizzat ön tasarıyı hazırlamış olanların 
biraz evvel belirttiğimiz standartlara göre 
tasarının tartışılmasını arzu ettiklerinden 
kimse şüphe etmemektedir;hiç kimse kusur
suz, kelimesine dokunulmayacak bir eser 
meydana getirdiği düşüncesinde değildir. 
Ortada bir tasarı olmasa idi tartışma nasıl 
yapılacaktı ? Tartışmanın yapılması tasarı
nın varlığına bağlı değil mi ?

Bir de yabancı ülkelerdeki, söz gelimi 
Almanyadaki uygulamaya işaret suretiyle 
"alternatif tasarı"hazırlanmasını isteyenler 
var. Kim,kimin elini tutmaktadır?Üniversite
ler, Fakülteler, Kriminoloji ve Ceza Hukuku 
Araştırma Merkezleri işjte ben onlara hitap 
ediyorum. Buyurun, alternatif tasarılar ha
zırlayın. Biz de zamanında yanımıza alıp ye
tiştirdiğimiz bugünün profesörleri,eski öğren
cilerimizin böyle eserleri meydana getirdikle
rini görerek övünelim. Şuna emin olunsun ki, 
bu nevi eserler karşısında en ziyade memnun 
olacak kişi ben olacağım.

Tasarıya yöneltilen eleştirilerden bi
risi de meydana getirilen eserin millî bir 
kanun olmadığı,mevcut kanunun ters yüz edil
miş şeklinden ibaret bulunduğu, tasarıyı mey
dana getirenlerin Türk olmaları sebebiyle 
millî denilemeyeceğinden ibarettir.Bu ara
da tasarının millî örf ve âdetleri ve İslâmî 
esasları da nazara alması gerektiği, ancak 
bu takdirde millî karakter taşıyacağını 
ifade edenlerde var.Bu konuya,Tercümanın 
23.3.1987 tarihli nüshasında kaleme aldığım 
bir yazıda değindim ve milli bir Ceza Kanu
nunun ne demek olduğunu izaha çalıştım. Bu 
eleştiriler üzerinde biraz durmak ihtiyacını 
hissediyoruz:

Bir Ceza Kanununun millî olması 
demek, tesbit edilmiş millî bir Suç

millî değerleri 
koruma amacına

ele alınarak eleştirilmesinin ve sempozyum
larda tartışılmasının gerektiğini ifade 
ediyoruz. Nitekim Selçuk üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 'nin Sayın Dekanı da 
bana kendisine aynı 

(Basın ve İfade
başvurduğunda 

şeyleri söyledim ve 
Hürriyeti ve ün Tasarı) konusunda i 5 
tebliği kapsayacak bir programı beraberce 
hazırladık.

İstanbul aydınlar Ocağının başvurusu 
üzerine (Din ve Vicdan Hürriyeti ve ün 
Tasarı), İstanbul Barosuna (ün Tasarının 
Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Sistemi), 
Ekonomik Hukuk Vakfı için (Bazı Ekonomik 
Suçlar ve Hile Düzenine Karşı Suçlar) 
konularını önerdik ve neticede müsbet 
tutkular elde edildi. Şimdi de Marmara

İstanbul TicaretHukuk Fakültesi ve 
Odası ortaklaşa "Ekonomik Suçlar" m tartı
şılacağı bu sempozyumu icra edeceklerdir.

Ün tasarının hazırlanması dolayısiyle 
yapılan eleştirilerden biri de komisyonun 
kapalı kapılar ardında çalışmış olmasıdır.

hazırlamakCeza kanunu ön tasarısını 
son derece ilmi ve teknik, ancak uzman
larınca gerçekleştirilecek çalışmayı 
gerektirir. Tasarı elbette ki, kapalı 
kapılar ardında yapılır. Beyazıt meydanın
da yapılmaz. Dünyanın her yerinde de 
böyle yapılmaktadır. Çünkü bir Ceza 

muhtelif kısımlar itibariyle bir 
sistemdir. Bir maddeyi yazarsınız, 80 
madde sonra onun değiştirilmesi gerekir. 
Bu sebeple en azından genel kısım ve 
özel kısım bitirilmeden açıklama yapıla
maz. Nitekim burada genel kısmı bitirir 
bitirmez açıklama yapmışızdır.

ön tasarı
sonra uzmanlarınca sempozyumlarda, 
kolokyumlarda tartışılır;' makaleler 
neşrolunur, (ilmi makalaleler, gazete yazıla
rı değil) ve bütün bunlar objektiflik içinde, 
İlmî metodlara uygun olarak mücamele ve

Siyasetine dayama, 
vurgulaması, bunları 
yönelik olması, toplumun ihtiyaçlarına 

toplumsal sistemincevap vermesi, 
niteliğden doğan sapmaları karşılaması, 
onlara tepkiler getirmesi ve halkın 
istek ve arzularına değer vermesi demek
tir. Bu bakımdan millî Kanun her 
şeyden önce Anayasanın ilkelerine, 
emirlerine uymak zotundadır.

Malûm olduğu üzere bir Ceza 
Kanunu genel ve özel olmak üzere iki 
kısımdan oluşur. Genel kısım çeşitli 
müesseseleri bakımından bugünkü Ceza 
İlminde belirli sistemlere bağlanmıştır 
ve kanunlar, çeşitli müesseseleri itibariyle 
bu sistemlerden birisini veya diğerim 
tercih ederler. Meselâ suçlar kanun

Kanunu

hazırlandıktanAma
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tarafından ya üçe ya da ikiye ayrılır. 
Kanun bu iki sistemden birisini seçer. 
Günümüzdeki eğilim, suçları cürüm ve 
kabahat olarak ikiye ayırmak ve kabahat
lerin tespitini yasama gücünden alarak 
icraya devretmek ve kabahat suçlarının 
çoğunu da depenalize etmekten ibarettir. 
Bizim Anayasamızın 38. maddesi 
hesinde bu yolu tutmak mümkün bulunma
dığından sadece kabahatlerin bir kısmının 
depenalize edilmesiyle yetini 1 miştir.

Şunu demek istiyoruz ki, günümüzde 
genel kısım bakımından aynı bir kültür 
ortamına

ilişkin hükümler, millî duyguları zayıflat
mak veya tahrip etmek için propagandanın 
suç sayılması, belirli grupların tahkir 
suçunun mağdurları sayılmaları, müstehcen 
yayınlar bakımından getirilen müeyyideler 
dinî nikâha ilişkin hükümler, din adamla
rının hükümet icraatını tenkid etmelerini 
yasaklayan maddeler ve diğerleri, 
ihtiyaçlar karşılığı getirilmiş 
hükümler sayılmayacakmıdır ? 
kanunun 39 kere tadilinde yapılan değişik
likler, doğru veya yanlış sayılsın, panik 
hükmü niteliğinde telakki edilsin

millî
millî

Eldeki

muvace-

veya
edilmesin hep millî ihtiyaçları karşılamak 
maksadını gütmüyor mu ? Söz gelimi 
bugün kredi almak maksadıyla yapılan 
hileler, dolandırıcılık cürmünüın mevcut 
şekilleri bakımından yeni hükümleri 
gerektirmmiyor mu ? Millî ihtiyaçların 
takdirinde hata edilmiş olabilir. Ancak 
sırf millî değerleri korumak veya millî 
ihtiyaçları karşılamak üzere getirilen 
hükümler kanuna, elbette ki, millî 
karakter verir. 1926 yılında iktibas 
edilmiş ve sonra takdire göre hemen 
bütün maddeleri değiştirilmiş olan bir 
kanunun millî karakter kazanmadığı 
nasıl iddia olunabilir ? Ancak bir kanunun

mensup devletler arasında 
ortak eğilimler vardır; bunların temelini 
çağdaş Ceza ve Kriminoloji bilimi oluştur
maktadır ön tasarıda, genel kısım 
itibariyle, bu eğilimlere yer verilmesine 
çalışılmıştır. İçtima ve tekerrür kuralları- 

ın basitleştirilmesi, teşebbüste icraya 
geçme konusunun belirli bir biçime 
sokulması, sübjektif sorumluluğun vurgu
lanması, iştirak eğilimlerinin basitleştiril
mesi, müeyyidelerin ferdileştirilmesi ve 
güvenlik tedbirlerine yer verilmesi ve 
diğeri gibi.

Verilen izahattan da anlaşılacağı 
aynı bir medenî toplum kültürü 

içinde bulunan ülkelerde ceza kanunları
nın genel kısımları arasında büyük fark 

bulunamaz. Avrupa devletler 
ailesinin bir üyesi olduğunu durmadan 
tekrarladığımız Türkiye bakımından da 
Avrupa ülkelerine müşterek Ceza Hukuku 
genel ilkelerinin kabul edilmemesi söz 
konusu olamaz. Milletler arasında örgüt
lenmeler, Ceza Hukukunu milletler 
arası alanda birleştirmeye çalışmaktadır
lar. Ülkemiz de böylece gerçekleştirilen 
ve Ceza Hukukuna ilişkin bulunan sözleş
meleri kabul etmektedir. Bunların 
esaslarını iç hukuka yansıtmak mecburiyeti 
vardır.

üzere
millî karakter alması ile teknik bakımdan 
iyi bir kanun olmasını da birbirinden 
dikkatle ayırmalıdır :

Zira özel kısımda millî karaktere 
yer verilirken, milletlerarası medenî 
toplumun ortaya koyduğu üstün değerlere 
yer vermek ve millî değerlerle bunlar 
arasında bir dengeleme tesis etmek 
gerekir. Bir misal : Yürürlükteki Ceza 
Kanununun 453. maddesine göre bir 
kimse, kendisinin veya karısının yahut 
annesinin veya kızının veya torununun 
yahut kız evlâtlığının yahut kız kardeşinin 
(haysiyet ve namusunu kurtarmak onlar 
tarafından yeni doğurulmuş bir çocuğu 
öldürecek olursa beş yıldan on yıla 
kadar ağır hapisle cezalandırılır. Yani 
bir Türk toplıımunda geçerli haysiyet 
ve namus telakkisi ve insan hayatına 
saygı değerlerini dengeleme de namus 
ve haysiyeti koruma değeri insan hayatına 
üstün sayılmıştır. Bu tutum ise günümüzün 
evrensel değer telakkisine aykırıdır, ön 
tasarı bu dengelemeyi gerçekleştirmiş 
ve hafif hali sadece ana bakımından 
kabul etmiştir.

Verilen su izahat çerçevesinde ön 
tasarının millî bi r karakter taşıması hususun
da dengeleyici bir çaba gösterilmiş ve ön 
tasarı medenî bir ülkede, lâiklik ilkesini 
kabul etmiş bir devlet düzeninde, olabile
ceği kadar millî karakter bulunmuştur.

mevcut

özel kısma gelince : millî karakter, 
elbette kı, özel kısımda kendini gösterir. 
Ceza Kanunu esas itibariyle toplumsal 
sistemi oluşturan sosyal norm ve değerle
ri vurgulamak, korumak amacıyla müeyyi
deler getirdiğinden millî karakter taşımak 
zorundadır. Nitekim daha İtalyan kanunu 
1926 yılında iktibas olunurken 1274 
Ceza kanunnamei Hümayunundan nakiller 
yapılmasını bu ihtiyaçlar zorlamıştır. 
Kanunda yer alan söz atma, sarkıntılık, 
kadınların bulunduğu yerlere girmek 
uyuşturucu madde kullananları dünyanın 
hiç bir ülkesinde görülmeyen ağır cezalara 
uğratılması, sonradan kanuna eklenen 
kan gütme sebebiyle adam öldürme 
hükümleri, dinin siyasete âlet edilmesine
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Ceza Kanununun millî olmasını isteyenler, 
kanuna batı ülkelerinde veya başka 
ülkelerde bulunması mutad olmayan bir 
kısım hükümleri 
kabul etmelidirler.

Gene kanuna yöneltilen bir tenkit 
de tasarının yeni olmadığı, eskisinin 
tersyüz ediîmişşeklinden ibaret bulunduğu
dur : Bir yeni Ceza Kanunu Tasarısı 
yapılırken eski Ceza Kanununda mevcut 
hükümlerin büyük bir 
zarurîdir. Bir kere adam öldürme, müessir 
fiil, mala karşı işlenen suçlar, sahtecilik
ler ve diğerleri gibi klâsik nitelik almış 
suçlar bakımından, elbette ki, bunları 
ifade eden eski hükümler yerinde ise 
aynen veya bir kısım değişiklikler yapıla
rak muhafaza olunur. 1274 Ceza Kanun- 
namei Hümayunu ile yürürlükteki 
Kanunun hükümlerini karşılaştırdığınızda, 
büyük ölçüde aynı durumla karşılaşılır. 
Aynı durum hattâ Anayasalar için dahi 
varittir. Bugün 1982 Anayasasına yeni 
bir eser diyoruz ama bu Anayasanın 
yüzde seksenbeşine yakın hükmü 1961 
Anayasasının aynıdır, 
tasarı da
tarzları bir kısım unsurları, 
şekilleri eskisine nazaran 
Bu hususta sadece dolandırıcılığa ait 
hükümleri misal olarak vermek yeterlidir.

Bir ön tasarının yeni olup olmadığı
nı tespit için onun felsefesine, amacına, 
uyguladığı müeyyideler sistemine, suçların 

tasnifine bakılır. Sadece 
eden ibarelere

Ceza Kanununun meydana getirilmesinin 
buna tâliki gerekitği de öne sürüldü.

Bu konuyu yukarda sözünü etmiş 
bulunduğum yazımda tartışmıştım : Bir 
kere soru şu suretle vazedilmelidir : 
"Bîr toplum yeni bir Ceza Kanunu 
meydana getirmek yönünden ne 
müsait durumda sayılır ? " Sorunun
cevabı esasta şudur :
Kanunu yapılmasına 
belirli bir ölçüde olmak üzere toplum 
hayatında bir dönemin kapanmış ve 
toplumun değişme süreçi içinde 
belirli bir ölçüde sosyal istikrara kavuş- 

olması gerekir. Sosyal bakımdan 
bir eşiğin, basamağın aşılmış 

olması lazımdır. Çok hızlı bir değişme 
içerisinde bulunan toplumlarda 

Ceza Kanunu yapmak bakımından uygun 
bir durumun mevcut bulunduğu söylenemez.

Türkiyemizde ekonomik ve sosyal 
planda insan hakları itibariyle 1960'lardan 
itibaren yeni bir toplum biçiminin kendisini 
ortaya koyduğu aşikârdır. Türk toplumun- 
daki çalkantıların henüz tamamiyle 
durulmadığı, değerler sisteminde 
bir istikrarın teşekkül ettiğinin söylene
meyeceği de bir vakıadır. Ancak belirtilen 
gelişmelerin belirli bir istikrar ile 
sonuçlanması için daha yıllar ve yılların 
geçmesi gerekecektir. Türk toplum, 
artık yamalı bir bohçaya dönüşmüş olan, 
çağdaş ceza uygulamalarından uzakta 
kalmış dilini değil gençlerin, hattâ 
kıdemli hukukçuların dahi anlayamadıkları, 

hükümleri hakkında yargıtay ve
içtihatlar

sokmak zaruretini

zaman

Yeni bir Ceza 
girişilmesi için,

kısmını almak

gene

muş
belirli

süreci

tamKaldı ki, ön 
en klâsik suçların dahi, ifade

nitelikli
çok değişiktir.

mimarisine,
belirli suçları tarif 
bakmakla yetinilmez.

Biz ötedenberi şu 
yaparız : İçinde oturulan bir ev, çok 
çeşitli kısımları itibariyle diğerlerine 
benzer; her evde kapı pencere, mutfak 
tuvalet, baca ve muhtelif odalar buluna- 
çaktır. Ama aradaki fark üslûptadır 
muhtelif kısımlara verilen mimarî şekil
lerdedir , esas konsepsi yondadır. İşte 
değişik ceza kanunları arasındaki farkı 
da böylece tespit etmek icab eder. 
Yeni ön tasarıyla yürürlükteki kanunun 

birbirinden farklıdır.

aynı
Askerî Yargıtayın ayrı 
tesis etmek durumunda kaldıkları bu 
kanuna, belirtilen sebeple mahkûm 
edilemez. Biz acilen bir kanun değişikliği 
geçirmek mecburiyetindeyiz.

ayrı
benzetmeyi

II

sözler bizi yürürlükteki Ceza 
değerlendirilmesine4- Bu

Kanununun _
şevketmiş bulunuyor. Geçen altmış yıl 
içinde Ceza Kanununu küllî bir revizyona 
tabî tutma ihtiyacının zaman zaman 
ortaya çıktığını, hattâ bazı tasarıların 
hazırlanmasına bile girişildiğini açıklamak 
uygun olacaktır :

1941 yılında 
tarafından Türk Ceza Kanununun genel 
kısmına ilişkin olmak üzere ve 1931 
İtalyan Kanunu esas alınarak 183 madde
lik bir metin meydana getirilmiş ve 
Adliye Ceridesinin 32. yıl 9. sayısında

kısaca

Tasannın "Îdece müeyyideler düzeyinde 

getirdiği 45 madde dahi onun yem bir 
g ofarak telâkki edilmesi için yeterli
eser 
sayılmalıdır.

Bakanlıkça yayınlan- 
masından sonra öne sürülen itirazlardan 
birisi de şu oldu : Denildi kı, Turkıyede
henüz sosyal değerler sabi tleşmemıştır. 
Toplumda değerler sabitleşmeden Ceza 
Kanunları yapılmamalıdır. Ayrıca Anayasa 

da değişeceği öne sürülerek yem

Adliye VekâletiÖn tasarının

nın
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yayınlanmıştır.
1951 yılında yeni bir komisyon 

olunarak bir tasarı 
biz de bu

yamalı bohça haline geldiğini anlamaya 
yetebilecektir.

2) Ceza kanununun 
girmesinden sonra çıkarılan özel

teşkil ve davet 
hazırlaması istenilmişdi ve
komisyona davet olunmuştuk. Sonradan 
komisyonun tahsisat noksanı dolayısiyle 
toplanamayacağı belirtilmiştir.

1958 yılında yeni bir tasarı gene
Adalet Bakanlığınca meydana getirilmiştir. 
Bu tasarının "esbabı mucibesinde" daha 
başlangıçta aynen şöyle denilmektedir :
"Cemiyetin bünyesinde
devamlı tahavvüller ve ilerlemeler sebe
biyle muhtelif 
müteaddit değişikliklere

yürürlüğe
veya

tamamlayıcı kanunlarla getirilen hükümler 
Ceza Kanununun bazı hükümlerini 
ilga etmekte, hiç değilse bu hususta 
tereddütlerin ortaya çıkmasına sebebiyet 
vermektedir. 647 ve 2253 sayılı kanunlar 
bu hususta misal olarak verilebilirler.

3) Kanunda yapılan değişikliklerin 
hiç olmazsa bir kısmı panik 
karakteriııdedir. Söz ğelimi 313. maddede 
yapılan değişiklikler, bu maddenin 168. 
maddenin koruduğu menfaat ile karıştırıl
masına sebep olmuş ve çok daha ağır 
suçu ihtiva eden 168. madde hükmünü 
ihlâl edenler, 313. maddeyi ihlal edenlere 
nazaran çok daha hafif cezalarla karşılan
makta bulunmuşlardır.

4) Yabancı memlekette
suçların Türkiyede takibine
hükümler adalet bakımından tahammülü 
mümkün bulunmayan sonuçlara sebebiyet 
verdiğinden zaman içinde yargı tay
mııtad olmayan içtihatlar tesisine mecbur 
kalmıştır.

zımnen

husule gelen mevzuatı

tarihlerde bu kanun
maruz kalmış

ve bugüne kadar yapılan tadilâtın sayısı
yirmiye, değişikliğe uğrayan maddelerin 
sayısı da 380 
Kanunu

e kadar yükselmiştir, 
bazı maddeleri ise bir kaç

geçirmiştir. Bu suretle 
maddelerinin yarıdan fazlası ihtiyaç ve 
zaruretlerin

defa tadilât

işlenen
ilişkinşevkiyle zaman 

uğramış olan Türk
zaman

değişikliğe 
Kanunun umumî 
kaybetmiş bir

Ceza
ahenk ve insicamını 

hale gelmiştir. Ceza 
tatbikatı ile meşgul bulunanlar mütemadi 
tâdiller sebebiyle ortaya çıkan çeşitli 
zorluklara maruzdurlar. Bugünkü haliyle 
kanunun vatandaşlar tarafından Jâyıkı 
veçhile bilinmesi ve anlaşılması güçleşmiş- 

Bu mülâhazalarla mer'î Türk 
Ceza Kanunu üzerinde bir revizyon 
yapılarak tek metin halinde yeni bir 
kanunun bir an evvel yürürlüğe konulması 
şarttır".

5) Ölüm cezasının zarurî ve nadir 
hallerde ve çok ağır suçlarda tatbikinin 
mümkün bulunması ilkesine karşılık, 
kanun ayrı zaruretin mevcut bulunmadığı 
suçlara da bu cezayı teşmil etmektedir.

6) 647 sayılı kanunun getirdiği 
yeniliklerden sonra şahsî hürriyeti 
bağlayıcı cezalar sisteminde değişiklikler 
yapmak ihtiyacı zaruret halini almıştır.

7) Şahsî hürriyeti bağlayıcı cezaların 
seçenekleri noksandır ve yetersizdir.

8) Mahkûmetiyetin kanunî neticeleri, 
müebbet fer'i cezalar, genel güvenlik 
gözetim altında bulundurulmak 
tedbirleri günümüzün gerek .İnsanî yakla
şımları ile gerekse suçlunun rehabilitas
yonu, yeniden sosyalleştirilmesi ilkeleriy
le taban tabana zıt sonuçlar meydana 
getirmektedir.

9) Cezanın ertelenmesine ilişkin 
ve hükümler bugünün telâkkileri

karşısında yetersizdir.
10) Teşebbüsün şartları bakımından 

kanun çağdaş telâkkilerden uzakta kalmıştır.
11) Faal pişmanlık müessesesi

tır,

Şimdi bu
kadar da daha bir

beyandan günümüze 
otuz yıl geçmiş, 

yapılan tadıl sayısı 20 den 40 a çıkmış, 
geçen zaman içinde Türk dili 
ölçüde değişmiştir, 
gerekçesinde yer

geniş
1958'deki taslağın 

«ilan bu ifadelere 
ilişkin olguların bugün artık ne derecede 
vahamet kespettiği kolaylıkla anlaşılabilir. 
Yürürlükteki

ceza ve

kanun bakımından ön 
tasarının genel gerekçesinde bir analiz 
ve değerlendirme 
özetlenirse 
edilmiş olabilir.

yapılmıştır. Bunlar 
maksat, gereğince ifade

esas
5- Önce genel kısımdan başlayalım :

1) Kanunun dili kıdemli hukukçula- 
dahi anlayamayacakları derecede 

eskimiştir. Muhtelif 
iktidarlar tarafından

rın
tarihlerde değişik 

kanun
noksandır.

yapılan
tadillerinde kullanılan’ Türkçe arasındaki 
zıddiyet çarpıcıdır. Meselâ yakın tarihler
de 426. maddede yapılan tâdiller ile 
gene başka bir iktidar döneminde yapılan 
230 ve 240. madde tâdillerine bakmak 
kanunun dilinin nasıl

12) Genel 
geçici

kısmın
olayları karşılama 

üzere özel kısma konulmuş olan istisnaî 
iştirak hükümleri kanunun uygulanmasın
da tenakuzlara sebebiyet vermektedir.

13) Ceza sorumluluğunda 
yeteneğine ilişkin hükümlerin

esaslarından
ayrılarak

isnat
mutlakabir renkli ve
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elden geçirilmesi ve özellikle 46—'18. 
maddelerin ıslâhı zarureti aşikârdır.

M) Taksir hakkında ve
cezalandırılmasında kanunun

aynı olan hükümlerin uygulama alanlarını 
bulmak tatbikatta güçlükler çıkarmakta 
ve zaman içinde birbiriyle çelişkili
Yargıtay kararlarının verilmesine sebebi
yet vermektedir: Söz gelimi 419 ve
576. maddeler gibi.

Buna karşılık bir konu tümüyle
düzenlenmesi gerekli tamamlayıcı özel 
kanunlarda yer alması gerek hükümlerin 
sırf bazı suçlar bakımından Ceza Kanunun
da kalmış bulunduğu da görülmektedir. 
Söz gelimi Basın Kanununun 16 ve Ceza 
Kanununun 427. maddeleri gibi.

Yukarda sözünü etmiş bulunduğumuz 
adedi 39 olan tâdillerde genellikle 
suçları engellemek amacıyla cezaları
sertleştirme yolu tutulmuştur.Bunun en son 
misalini

taksirli
suçların
değişik yerlerinde yer olan perakende 
hükümlerin bir ilkeye bağlanması ve bu 
suçlar yönünden batıda kabul edilmiş 
yeni telâkkilerin göz 
zaruridir.

önüne alınması

15) Kanunda yer alan ve hukuka 
aykırılığı kaldıran sebeplere ilişkin 
hükümler hem noksandır ve hem de 
islâha mulıtaçdır. özellikle sınırın aşılma
sına ilişkin hükümler yanlış tercüme 
sonucu bir anlam taşımamakta ve menfaat
ler durumuna aykırı kararların verilmesine 
sebep olmaktadır.

16) Tekerrür bakımından mevcut 
olup yıllardan beri yanlış bir uygulamanın 
yerleşmesine sebebiyet vermiş ve bu 
yüzden kanunun bazı hükümlerini Yargı ta
yın haşiv sayması gibi garip bir sonuç 
doğumuş olan durumun ıslâhı zarureti 
aşikârdır. Ayrıca özel tekerrür halleri 
gereksiz hukuk labirentleri yaratmakta 
ve hükümleri yargı tayca bozula rak 
adaletin bu sebeple de gecikmesine 
sebebiyet vermektedirler.

17) Kanun mağdurun korunmasını 
bir ilke olarak kabul etmediği için ceza 
uygulaması mağdurların yararına sonuç 
vermemektedir.

TCK 426-428. maddelerde
yapılan değişiklikler vermektedir. Buna 
karşılık bir kısım suçların cezalarında 
ise çok yumuşak tutum egemen olmuştur.

Kanunun kabahatler kısmında yer 
alan bir kısım hükümlerinin Belediye 
müeyyideleri ile karşılanabilecek nitelikte 
olduğu, bir kısmının ise artık suç teşkil 
etmemesi gerektiği âşikârdır. Buna 
karşılık çağdaş teknolojinin insan hayatına 
getirdiği yeni araçların işlenmesine 
sebebiyet verdiği suçlara kanunda yer 
verilmemiştir.

Aileyi mutlaka korunması gerekli 
bir temel sosyal kurum telâkki etmiş 
bulunan Anayasa hükümlerinin sevketmesi 
gerekli 
korunmasına 
bir kısmı, batı ülkelerinden farklı olarak 
kanunumuzda yer almamıştır.
6- Yürülükteki Ceza Kanununun ortaya

adalete

18) 1961 vel982 Anayasalarının
açık hükümlerine rağmen çağdaş Ceza 
hukukunda en önemli bir müeyyide 
ııev’ini oluşturan ve suçlunun ıslâhı 
aracı olan güvenlik tedbirlerinin kanunda 

düzenlenmemiş olması çağdaş 
uygulanması bakımından büyük bir

yöntemlere rağmen ailenin 
ilişkin hükümlerin büyük

ayrıca 
ceza
noksanlık teşkil etmektedir.

Kanunun özel kısmına ait hükümleri 
ise çok daha yoğun biçimde eleştirilmeye 
müsait durumdadır. Bu husustaki mülâha
zaları ön tasarının genel gerekçesinden 
özetle nakletmek uygun olacaktır :

Bir kere kanunun özel kısmında 
olağanüstü vak'acı, (Casuisticjue) bir sistem 
uygulanmıştır.Birbiriııin istisnasını,istisnanın 
istisnasını oluşturan madde ve fıkralar ara
sından olaya uygun bulunanı seçmek hususun
da tereddütler içinde kalınmaktadır. Ayrıca 
aynı bir konuyu düzenleyen hükümler 
bakımından tekrarlara dahi rastlanmakta- 

1274 Ceza Kanunnamei

çıkardığı sosyal yarara ve 
aykırı uygulamalara iki misal vererek 
bu bahse son vermek istiyoruz.

I) Bilindiği üzere Ceza kanununun 
II. maddesinde belirtilen cezalar arasında 
genel güvenlik gözetimi altına alınma 
müeyyidesine yer verilmemiştir. Bu 
müeyyidenin tatbikine 
üzere TCK 28, 32, 42,
313, 525. maddelerde ve Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin kuruluş ve yargılama 
usulleri hakkındaki kanunun 39. maddesin
de, 647 sayılı kanunun 19. maddesinin 
8. fıkrasında hükümler vardır. Müeyyidenin 
getirdiği kısıtlamalar ise söz 
maddelerle birlikte mer'iyet kanununda 
ve bir yönetmelikte gösterilmiştir. 
Fiiliyatta ve Türkiyedeki uygulanmasında 
mahkûm bakımından gerçek bir azap, 
işkence ve esaret niteliğinde olan fiilen 
uygulanması pek güç, adliye ve zabıtayı 
gereksiz olarak yoran, vakit alan ve 
değişik maddelere göre hiç bir makul

ilişkin olmak 
101, 173 son,

konusu
dır. Bir kısmı 
Hümayunundan intikal etmiş bazı hüküm-

kanunun içinde yer 
düşünülemeyeceği gibi özel 

hukuka ait bazı diğer hükümlerin dahi 
bu kanuda yer 
kalmamıştır, özel kısmın ayrı bölümlerin
de yer almış bulunmakla beraber niteliği

lerin çağdaş bir 
alması

almasının artık izahı
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oranla bağdaşmayacak 
edilen bu

surette tatbik 
tedbirin şartla salıverilme 

halinde ve özellikle TCK 173/son fıkrasın
da yazılı halde nasıl uygulanacağı hususun
da askerî

siyasî ve sosyal bir görüşten kaynaklanan 
amaçla veya âmmenin selâmeti aleyhine 
veya teker teker kanunda belirtilmiş 
muayyen suçlan işlemek üzere meydana 
getirilmiş ise ceza beş yıldan sekiz 
yıla kadar hapistir ; üçüncü fıkraya 
göre ise ceza yedi yıldan on yıla kadardır. 
Yönetciler hakkında ceza 
yarıya kadar arttırılır, 
mensupları
faraziyesini kaldırdığından işledikleri 
her suçtan dolayı ayrı ayrı cezalandırılır
lar ve bu cezalar ayraca üçte birden 
yarıya kadar arttırılır. Böylece verilecek 
ceza bazan onbeş, yirmi yıla kadar 
çıkar. 313. maddeden yargılananlar için 
en iyi savunma böylece "biz bu devleti 
yıkmak, Anayasayı ihlâl etmek üzere 
kurulmuş örgüte girdik ve suçlara da 
bu maksatla iştirak ettik" demektir.

Tasarı söz konusu hükümler arasın
daki bu dengesizliği kaldırmış, 146. 
maddenin 2 ve 3. fıkralarını kaldırarak 
suç işleyenleri genel iştirak hükümlerine 
tabî kılmış ve bu arada 168. maddeden 
mahkûm edilenler hakkında uygulanan 
mahkemece tayin edilecek yerde gözetim 
altına alınmak cezası da kaldırılmıştır.

Yargıtay daireler kurulu 
kararı ile ceza genel kurulu kararları 
arasındaki çelişki sebebiyle uygulamada 
infaz savcıları ne yapacaklarını tayin 
edememektedirler. Yeni tasarı bu müeyyide
yi kaldırmış ve fakat bunun bazı mahdut 
hallerde sebebiyet verebileceği mahzurları 
izale maksadıyla insancıl ve mahkumun 
ıslâhına yönelik güvenlik tedbirleri 
sistemini getirmiştir.

ikinci bir misal olmak üzere TCK 
168 ve 313. maddeler arasındaki çelişkiye 
işaret etmek istiyoruz : 168. maddeye
göre, Türkiyeyi parçalamak, Türk Anayasa
sını iptal, ilga 
bulunmak üzere silâhlı

üçte birden
Teşekkülün

madde geçitli315. suç

etmek, soykırımında, 
cemiyet veya 

çete teşkil eden 15 seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapsi mahkûm 
olur ; cemiyet veya çetenin diğer efradı 
ise 15 yıla kadar ağır hapis ile cezalandı
rılır. Anayasayı iptal, ihlâl maksadıyla 
böyle bir çeteye katılan kişi söz gelimi 
bu maksatla müteaddit jandarma karakol
larını basan kimselerle fer'î iştirak 
halinde bulunacak olursa, 168. maddeyi 
ihlâl eden müteaddit fiillerin 146.
madde bakımından geçitli 
ettiği ve 146. maddenin 
müteaddit hareketlerin

suç teşkil 
ihlâli

III
için

zarurî bulunduğu 
kabul olunarak hareketlerin hepsi tek 

sayılmakta ve maddenin sonuna 
1961 yılında eklenmiş bulunan özel 
fer'î iştirak hükmü uygulanarak beş 
yıla mahkûm edilmekte ve 59. madde 
uygulanınca ceza daha da indirilmektedir. 
Askerî Yargıtayın içtihadı böyledir. 
İşte 1961 yılında sırf Yassıada Divanına 
sevkedilmiş bulunan milletvekillerinin 
genel iştirak hükümlerinin tatbiki dolayı
sıyla çok ağır bir cezaya maruz kalmama
larını sağlamak amacıyla ve bir nevi 
özel af neticesi husule getirmek amacıyla 
kanuna ithal edilmiş olan bir hüküm 
şimdi, toplum bakımından en ağır suçları 
işleyenler hakkında uygulanmakta ve 
böyle bir suçu işleyenlerin şartla salıve
rilme hükümlerinden de yararlanarak 
en çok iki buçuk sene içinde cezaevlerin
den çıkmalarına sebebiyet vermektedir.

313. madde ise, her ne suretle 
168. maddenin belirttiği 

işlemek üzere

7- Bir Ceza kanunu tasarısının hazırlan
masına başlanırken yapılacak ilk iş, 
tasarıya temel teşkil edecek bir suç ve 
ceza siyasetinin esaslarını tespit etmektir 
Batıda meydana getirilen bütün 
Ceza kanunu tasarılarında

fiil

yeni 
önceden

çağdaş ilmin, hukukun, insancıl yaklaşımın 
gereklerine uygun bir suç siyaseti belirtil
miş ve sonra bunun gereği olan hükümler 
kanunlara veya tasarılar sokulmuştur. 
Meselâ yeni İsveç Ceza kanununa temel 
teşkil eden ceza siyaseti, suçu önleme 
düşüncesine istinad ettirilmiş, öç alma,

edilmiştir.kefaret görüşü bertaraf 
Genel caydırıcılık ihtiyacı gözönünde 
bulundurulmakla beraber, müeyyidenin 
suçlunun topluma uyumunu hedef alması

göz önünde
bulundurulmuş yani sosyal savunmaya 
üstünlük verilmiştir.

Hemen açıklayalım ki, 
yeni yasalaştırma hareketinde 
siyasetinin ülkelere müşterek hedef* 
suçu önlemek, suç sebeplerini mümkün 
olduğu kadar tesirsiz kılmak olmuştur. 
Bunu sağlamak için ise her ülkenin 
kendisine mahsus sorunlarını gözönünde 
bulundurmak gerekir.

ve ferdî önleme amacı

batıda
suç

olursa olsun, 
suçlar dışında cürüm 
cemiyet teşkili suçunu ihtiva etmektedir. 
Bu maddeye göre fail bir kere teşekkül 
kurmaktan veya buna katılmaktan ceza
landırılır. İkinci fıkraya göre teşekkül
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Başkanlığın» yapmış bulunduğumuz 
komisyonca tespit olunan 
siyasetinin
belirtilebilir : İnsan hak ve hürriyetlerini 
güvence altında bulundurmakla beraber 
toplum 
temel
savunmasını dengeli 
edebilmek.

genel ve özel kısma ilişkin olmak üzere 
iki ayrı kitaba ve kitaplar kısımlara ve 
kısımlar da bölümlere ayrılmış ve madde
lerin hepsine uygulamada kolaylık sağla
mak üzere başlıklar konulmuştur.

suç ve ceza 
temel hedefi şu suretle

savunmasını ihmal etmemek, 
hak ve hürriyetlerle toplum 

olarak muhafaza
Genel kısma ilişkin olmak üzere

muhtelif bölümlerde yer verilen yenilikleri 
burada belirtmeye imkân yoktur. Ancak
bir cümleyle ifadesi lâzımsa medeni 
ülkelerde geçerli ceza biliminde sözkonusu 
olan yeniliklerin bu kısma yansıtılmasına 
gayret edilmiştir. Burada sadece çarpıcı
nitelikte olan bazı hususlara işaret 
etmeyi uygun mütalâ ediyoruz. :

Birinci kitabı oluşturan genel 
kısmın 1-17. maddelerini kapsayan 
l'den 3'e kadar olan bölümlerde kanuni
lik, yer ve zaman itibariyle kanunun 
uygulanması, yabancı memlekette işlenen 
suçlar, Türkiye'de takibi gerekli suçlar,
yabancı memlekette hüküm verilmesi ve 
siyasi suçlar yer almaktadır. Bu bölümde 
başlıca yenilikler, güvenlik tedbirlerinde 
kanunilik ilkesinin konulması, kanunu 
bilmemenin bir mazeret sayılmaması husu
sundaki ilkenin isnat yeteneğine ilişkin bir 
konu
ifade etmesi dolayısiyle 
bölümüne alınmış olmasıdır. Bu bölümlerde 
genel özel kanun ilişkisi de yeni bir 
esasa bağlanmakta, ortak tanımlar 
verilmekte geçici ve süreli kanunların 
yürürlükte kaldıkları müddet içerisinde 
işlenen suçlarda uygulanmasına devam 
edileceği, suçun Türkiye'de ne 
işlenmiş sayılacağı, Türk vatandaşı 
tarafından kime karşı işlenirse işlensin 
Türkiye'deki takibatın şartlarının neler 
olduğu gösterilmekte ve herhaled yabancı 
memlekette hüküm verilmiş ise artık 
Türkiye'de takibat yapılmayacağı açıklan- 
nıaktadır. Yabancı memlekette takibat 
yapılmamış ise,

failin lehinde
belirtilmektedir.

8-

Bu maksat çerçevesinde insancıl 
yaklaşımı vurgulamak ve müeyyidenin 
temel maksadı olarak suçlunun rehabilitas
yonunu hedeflemek.

Bu amaçla suçlunun rehabilitasyonu
nu engelleyici hükümleri ve etkileri 
ortadan kaldırmak ve bu sebeple mahkû
miyetlerin kanunî neticeleri sistemine 
son vermek. Müebbet fer'î cezaları, 
genel güvenlik gözetimi altına alınma 
cezasını kaldırmak.

Maksadı aşar derecede ağır olan 
cezaları makul düzeylere indirmek. 
İnsanı küçültücü ve damgalayıcı ağır 
hapis cezasını ortadan kaldırmak.

Müeyyideleri ferdileştirici ilkeler 
getirmek, bu maksatla hakimin temel 
cezayı ne suretle tayin edeceğini gösteren 
esasları koymak,

Güvenlik tedbirlerini derli toplu 
ve bir sistem içinde ihdas etmek.

süreli hürriyeti bağlayıcı 
cezaların sınırını genişletmek, seçenekleri
ni çoğaltmak.

Erteleme ve şartla salıverilmede 
aynı hedefi vurgulayarak yeni hükümlere 
vücut vermek.

Suç yolunda ilerlemekte bulunan
faal

olmayıp kanunun bağlayıcılığını
tasarının bu

Kısa

zaman

caydırmak üzere
genelleştirmekle 

özel pişmanlık hükümlerini de

faili bundan 
pişmanlık hükmünü 
beraber,
muhafaza etmek.

Suç mağdurunu korumayı başta 
gelen ilke olarak tespit etmek ve bu 
maksatla tasarıya muhtelif hükümler
yerleştirmek.

Toplumu korumak amacıyla bizatihi
unsuru olarak

takibatTürkiye'de 
olan kanunun

Yabancı
halinde
uygulanacağı .
memlekette göz altında ve tutuklulukta 
geçirilen süre Türkiye'deki cezadan 
mahsup edilmektedir.

Teşebbüste icra hareketlerine ne 
zaman geçilmiş sayılacağı hususunda 
sübjektif ve objektif teorileri birleştiren 
bir ölçü tesis edilmektedir.

Faal pişmanlık hali bütün suçlar 
için kabul edilmekte, kusurluluk başlığı 

bölümde cezalandı rılabi İme 
şartına tâbi tutulmuş suçlar rejimi 
belirtilerek taksirin genel tarifi yapılmak
tadır ; şuurlu taksir ayrıca belirtilmekte
dir. Taksirli hareket sonucu meydana

neticetehlikeyi suçun 
kabul eden engelleme suçlarını çoğaltmak.

Para cezalarını suçtan caydıracak 
oranda arttırmak ve

gütmeyen suçlar için para
sağlamayarar

amacını
cezası koymamak.

Hukuk labirentlerini 
panik hükümlerini bertaraf etmek.

dilini sade vatandaşın

kaldırmak,

Kanunun
anlaşacağı bir üslûp içinde tespit etmek 
ve böylece orta vatandaş bakımından 
anlaşılır olmasını sağlamak:

İşte belirtilen suç ve ceza siyaseti
nin gereklerine uygun olarak tasarı

altındaki
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getirilmesi, bunun muhafazası ve mutlaka 
ümit taşıması zorunludur. Uzun süreli 
hürriyeti bağlayıcı cezalar özellikle 
hakları kısıtlayıcı fer'î cezalar söz 
konusu ruhî yapıyı tahrip etmektedir. 
Ayrıca uzun süreli cezalar

gelen netice münhasıran failin şahsi ve 
ailevi durumu bakımından ağır derecede 
mağdur hale gelmesine sebebiyet vermiş 
ise hükmedilecek ceza geniş ölçüde 
indirilmekte ve hatta hakimin takdirine
göre kaldırılabilmektedir. Tasarının 24 
ve 25. maddelerinde kusurluluğu kaldıran 
haller olarak fiili hata, cebir, ikrah ve 
tehdit hallerinin şartlır gösterilmektedir.

Hukuka aykırılığı kaldıran sebepler 
ise yepyeni esaslara göre düzenlenmiş, 
meşru müdafaa genişletilmiş, hukuka 
aykırılığı kaldıran haller arasına hakkın 
icrası, mağdurun rızası sokulmuş ve 
hukuka aykırılık hallerinde sınırın aşılması 
yepyeni bir şekilde düzenlenmiştir.

Suça tesir eden sebepler arasında 
taksirle işlenen suçlarda kusurun derece
sine göre indirme genel hüküm haline 
getirilmiştir.

ceza
infaz kurulularını kalabalıklaştırmaktadır. 
Böylece ortalama infaz kurumunda 
kalma süresi uzamaktadır. Belirli bir 
hayat vasatında gereğinden fazla canlı 
bulunmasının sebebiyet verdiği bütün 
kötü etkiler böylece ortaya çıkmaktadır.

Hürriyeti bağlayıcı cezanın, mahkû
mun rehabilitasyonu bakımından başta 
gelen kötü etkisi ve neticesi damgalama
dır. Bu sebeple hürriyeti bağlayıcı 
cezaları, mümkün oldukça damgalama 
tesiri yapmayacak tedbirlerle ikame 
etmek, yani hürriyeti bağlayıcı cezaların 
seçeneklerini çoğaltmak gerekir. Fer'î 
cezalar ise, ancak gerçek bir sosyal 
fayda söz konusu olduğu hallerde kullanıl
malı, sosyal müdafaayı sağlamak için 
güvenlik tedbirlerine yer verilmelidir.

Böyle bir ceza siyaseti, para ceza
larını da, esas ilke olarak, maddî menfaat 
sağlama amacını güden suçlarda, söz 
gelimi ekonomik suçlarda kullanmalıdır.

Rehabilitasyon temel ilke olunca, 
şartla salıverilme, erteleme gibi hallerde 
imkânların çoğaltılması, hürriyeti bağlayı
cı cezaların infazında ferdileşti rmeye 
geniş ölçüde yer verilmesi ve dolayısiyle 
hakimin takdir hakkının genişletilmesi 
gerekir. Erteleme ve şartla salıverilmede 
mahkûmun, gerekiyorsa yapıcı, yardım 
edici bir denetimden yararlandırılması 
icab eder. Ancak gerekmeyen hallerde 
böyle bir denetim olumlu değil ve 
fakat menfî etki yapacağından, denetimi 
uygulayıp uygulamama hususunda hakim 
takdir hakkına sahip olmalıdır. Erteleme
nin, ilke olarak fer'i cezaları da kapsa
ması kabul edilmeli ve ancak hakimin 
aksine karar verebileceği benimsenmelidir. 
Gene aynı 
güvenlik

İsnat yeteneğine tesir eden sebepler
de tam ve önemli derecede şuur ve 
hareket serbestisine tesir eden akıl 
hastalığı ayırımı kaldırılmış ve bununla 
mütenazır olarak arızî haller de keza 
kaldırılmıştır. Akıl hastalarının rejimi 
yepyeni bir düzenlemeye tabî tutulmuştur.

Küçüklüğe ilişkin hükümler 2253 
sayılı kanun da göz önüne alınarak 
yeniden düzenlenmiş ve sağır dilsizlik 
hakkındaki hükümler basitleştirilmiş ve 
son dönemde daimî olan ceza indirimi 
kaldırılmıştır.

İştirak hükümleri anlaşılır şekle 
sokulmakla beraber zarurî fer'î iştirak 
yeni bir düzenlenmeye tâbi kılınmıştır.

özel tehlike halleri ve tekerrür 
yepyeni şekilde düzenlenmiş ve itiyadî, 
meslekî ve örgütlenmiş suçlu kavramları 
getirilerek suçlunun tehlikeli hali hukukî 
bir müessese halinde tasarıya sokulmuştur. 
Tekerrür bakımından sürüp giden hatalı 
uygulamanın bertaraf edilmesini mümkün 
kılan hüküm değişikliği yapılmıştır.

Müeyyideye ilişkin bölüm, cezalar 
sistemi, güvenlik tedbirleri Türk 
sisteminde yepyeni bir gelişmeyi ifade 
etmektedir.

ceza siyaset icabından olarak, 
tedbi rlerinin uygulanması 

istisnai hallerde mecburî olmalı, prensip 
olarakCezalar

kısmının temel 
şunlardır : 
rehabilitasyonu, yani yeniden toplum 
ile bütünleştirilmesi ve kanunlara saygılı 
üretken bir vatandaş olarak topluma 
katılması temel hedeftir, 
gerçekleştirilmesi için 
infaz kurumlarının görevlerini yerine 
getirebilecek şekilde cilıazlandırılmış 
bulunmaları değildir. Rehabilite edilecek 
mahkûmun uygun bir ruhî duruma

ve güvenlik tedbirleri 
felsefesi ve ilkeleri 

Bir kere mahkûmun

gerektiğinde 
gerektiğinde 

kaldı rılabil melidi r.
İşte belirtilen siyaset çerçevesinde 

ön tasarıyla getirilen ceza ve güvenlik 
tedbirlerinin çok kısa bir özeti şundan 
ibarettir :

kullanılmalı
değiştirilmeli

ve
gene ve

Bu hedefin 
sadece ceza Müeyyide başlığını taşıyan beşinci 

kısmın (Cezalar) başlıklı bölümünde 
aslî ve fer'î cezalar ayrı ayrı gösteril
mekle beraber fer'î cezalar arasına 
işyerinin kapatılması da eklenmiştir.
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ölüm cezası tamamiyle kaldırılrna- 
makla beraber bu konuda esaslı bir 
takım yenilikler yapılmıştır : Bir kere 
ölüm

Tasarının 95. maddesinin 2. fıkrasın
da, çok daha dikkati çekici yeni bir 
müessese getirilmiştir. Gerçekten iki 
yılı aşmayan bir şahsî hürriyeti bağlayıcı 
cezaya mahkûm edilmiş bir suçlunun, 
suçunun niteliği, fail ile mağdur arasında
ki ilişkiler, failin kişilik özellikleri göz 
önüne alınarak cezasının aynı süreyle 
93. maddenin A bendinde yer alan bir 
güvenlik tedbirine çevrilmesine mahkeme
ce karar verilebilecektir. Dikkat olunmalı
dır ki, burada söz konusu olan halde 
mahkûmiyet vardır ve asıl ceza hürriyeti 
bağlayıcı cezadır; ancak fıkra adeta 
hürriyeti bağlayıcı cezanın infazında 
özellik getirmektedir. Böylece burada 
bir ferdileştirme hükmü söz konusudur. 
Oysa 62. maddede yer alan hallerde 
artık cezanın söz konusu olmadığını ve 
asıl müeyyidenin tedbir sayılması gereke
ceğini yukarda açıklamıştık.

65. maddede yer alan hüküm, 647 
sayılı kanunun özel infaz şekilleri bakı
mından kabul ettiği esasları tekrarlamak
tadır. Ancak tedbirlere riayet etmemenin 
cezası değiştirilmiştir.

Şartla
yürürlükteki kanunun esasları muhafaza 
edilmekle beraber salıverilmeye istihkak 
kesbedilmesi

cezasının uygulanacağı hallerin 
sayısı azaltılmıştır. İkinci olarak tasarıda 
ölüm cezasına ilişkin bulunan 57. madde
nin 2. fıkrasına şu hüküm konulmuştur : 
"Türkiye Büyük Millet Meclisince ölüm 
cezasının yerine getirilmesine karar 
verilmemesi halinde ölüm cezası müebbet 
hapis cezasına çevrilmiş sayılır". Böylece 
ölüm cezalan müebbet hapse çevrilmiş 
sayılan hükümlülerin şartla salıverilmeye 
hiç bir suretle tabî tutulmayacakları 
tasarının 66. maddesinde ifade olunarak
adeta ölüm cezası yerine ayrı bir şahsî 
hürriyeti bağlayıcı ceza ihdas edilmiştir.

Ağır hapis cezası kaldırılmış ve 
şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar müebbet 
hapis, hapis ve hafif hapis olarak tespit 
edilmiştir. Aslında hafif hapis cezasına 
da gerek yoktur; ancak cürüm kabahat 
ayırımı esasen muhafaza edilmiş olduğun
dan tefrikte kolaylığı sağlamak üzere 
hafif hapis muhafaza edilmiştir. Oysa 
hakikatta mevzuatımızda tek hürriyeti 
bağlayıcı ceza vardır.

Bir yıl ve daha az süreli hapis ve 
hafif hapis cezalarını kapsayan mahkumi
yetler kısa süreli sayılmış ve bunların 
para cezasına veya tedbirlere çevri lebi İl
mesi kabul edilmiştir. Ancak asıl mahkû
miyetin böylece çevrilen para 
veya tedbir olduğu tasrih edilmiştir. Yeni 
hükme göre artık cezanın ertelenme
si veya tekerrür açılarından şahsî hürriye
ti bağlayıcı ceza yerine ikame edilmiş 
olan ceza veya tedbire itibar edilecektir.

kabul ettiği önemli 
ilkelerden birisi de hapis ve hafif hapis 
cezalarının genel yukarı 
indirilmiş olmasıdır. Hapis cezası bir
aydan yirmi yıla ve hafif hapis cezası 
ise yedi günden bir yıla kadardır. 
Ancak belirli suçlar için bu sınırları
aşan cezalar konulabilecektir, öntasarıda 
5 suç müstesna suçların cezaları yukarı
daki sınırlara uyularak tesbit edilmiştir.

süreli hürriyeti bağlayıcı
cezalar yerine uygulanabilecek ceza ve 
tedbirlere, altı ayı geçmemek ve hüküm
lünün muvafakati bulunmak kaydıyla 
mahkûmun hürriyeti bağlayıcı 
yerine "kamuya yararlı bir işte çalıştırıl
ması" na hakimin karar verebilmesi
tedbiri eklenmiştir. Halen batı ülkelerinin 
bir kısmında ve Amerikada başarı ile 
uygulanmakta bulunan bu tedbirin ı urk 

ithali gerçekten yararlı bir

bakımındansalıverilme

gerekliiçin çekilmesi
ceza süresinin hesabında tutukluluk ve 
gözaltında geçirilen müddetlerin de 
nazara alınması ayrıca kaydedilmiş ve

kararlarına itiraz
cezası

salıverilmeşartla . . .
bakımından yeni esaslar getirilmiştir.

Ağır para cezasının yirmi bm 
liradan yüz milyon liraya kadar olabile
ceği kaydedilmiş ve 647 sayılı kanunun 
5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan 

nakledilerek hakimin 
suretle

Tasarının
hüküm
her olayda para cezasını ne 
tespit edeceğini gösteren esaslar ikmal 
edilmiş ve suçlunun elde ettiği menfaatin 
ve suçun husule getirdiği zararın ağırlık 
ve hafiflik derecesinin de temel cezanın 
tayininde nazara alınacağı açıklanmıştır. 
Ayrıca, "benzer sair haller" denilmesi 
suretiyle hakimin takdirine daha da 
genişlik getirilmiştir. 78. madde, elbette 
ki, para cezaları bakımından da geçerlıdır. 
Para cezaları esasta yarar sağlama 
amacını güden suçlar karşılığı bir müeyyi
de olarak kabul edildiği için, söz konusu 
maddenin esasları ayrıca vurgulanması 
uygun sayılmıştır.

Hafif para cezalarının genel sınırları 
ise on bin liradan beş milyon liraya 
kadardır. Bu para cezasına ait temel 

tespitinde de yukarda belirtilen

tasarıya
sınırlarının

Kısa

ceza

cezanın 
kıstaslara uyulacaktır.mevzuatına 

gelişme teşkil edecektir.
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kadardır. Ancak takdir edilecek süre 
aslî cezanın süresini aşamaz.

Para cezalarının infazı hakkındaki 
yeni esaslar çerçevesinde hakimin para 
cezaları takside bağlamak yetkisine 
daha da fazla esneklik verilmiş ve 
başvuru üzerine takside ilişkin kararların
da değişiklik yapabilmesi kabui edilmiştir, 
para cezasının Ödenmemesi halinde altı 
bin lira bir gün hapse karşı sayılacaktır. 
Küçük ve sağır dilsizler hakkında hükme
dilecek para cezası ise hapse çevrilmeye- 
cektir.

Aynı
suretle bir meslek veya san'at mensubu 
olmanın ve ticaretle meşgul bulunmanın 
suçun unsurunu veya ağırlatıcı sebebini 
teşkil ettiği halerde bir meslek veya 
san'at veya ticaretin icrasının tatili 
cezasına üç günden iki yıla kadar bir 
süreyle, hakimin takdirine göre, aslî 
cezaya ek olarak hükmedebileceği, 
fakat sürenin hiç bir suretle aslî ceza 
müddetini geçemeyeceği kabul olunmuştur. 
Böylece her 
hakkında otomatik olarak uygulanmasının 
mahzuru bertaraf edilmiş olmaktadır.

Genel müsadere cezası Anayasanın 
emri gereği kaldırılmıştır.

ödenmiyen para cezasının 
çevrilmesi esası zarurî olarak 
edilmekle beraber, mahzurların 
bir ölçüde azaltılması için öntasarı bazı 
esaslara da yer vermiştir :

1) Para cezaları verilecek suçların, 
ilke olarak yarar sağlama amacını 
güden suçlara tahsis olunması.

2) Para cezalarının ödenmesinin 
kolaylaştırılması.

3) Ceza miktarının tayininde 
hakimin takdir ölçülerinin arttırılması.

Tasan mahkûmiyetin kanunî netice
lerini kaldırmıştır. Kamu hizmetlerinden 
yasaklanmak âzâmi süresi 5 yıldan 
ibaret bulunan bir fer'î cezadır. Müebbe- 
den kamu hizmetlerinden yasaklılık 
yoktur. "Bir meslek veya san’at veya 
ticaretin icrasının tatili" cezası bakımın
dan da aynı esaslar kabul edilmiştir. 
Bu cezanın azamî süresi ise iki yıldır. 
Bu müeyyide de ancak meslek, san'at 
veya ticaretle ilgisi bulunan bir suç 
dolayısiyle hükmedilebilecektir. 73. 
maddede yer alan "iş yerinin kapatılması" 
fer'î cezası ise sadece belirli bir yerde 
san'at veya mesleğin icra edilemeyeceğini 
ifade eden bir yasaktan ibarettir. 74. 
madde gereğince erteleme ve özel af 
gibi sebeplerle aslî cezanın infaz edileme
mesi halinde, hükümde veya af tasarru
funda ger'î cezaların infaz edileceği 
açıkça beyan edilmişse, kesinleştiği 
tarihten itibaren uygulanacağı açıklanmış 
ve aslî cezanın ertelenmesi halinde iş 
yerini kapatma cezasının da artık uygula
mayacağı belirtilmiştir.

özel kısımda kamu hizmetlerinden 
yasaklanma ve bir meslek veya san'at 
veya ticaretin icrasının tatili cezalarının 
hükmedileceği bir kısım haller gösterilmiş
tir. Ancak 74. maddenin I. fıkrası 
gereğince hakim 
suçun unsurunu veya ağırlatıcı sebebini 
teşkil ettiği hallerde, toplum 
bakımından gerekli bulunduğunu tespit ede
cek olursa, verilecek cezaya ek olarak kamu 
hizmetlerinden yasaklanma cezasına da 
hükmedebilir; süre üç aydan beş yıla

hapse 
kabul 

beli rli
iki fer'î cezanın fail

9- Tasarının en önemli hükümlerinden 
birisi, bizce, 78. maddede yer almaktadır. 
Gerçekten bu maddede hakimin temel 
cezayı tayin ederken uygulaması lâzım 
gelen direktifler gösterilmiştir. Yürürlük
teki kanunda gösterilen suçlar karşılığı 
konulmuş ve aşağı ve yukarı sınırları 
gösterilmiş cezalarda, temel cezanın 
ne suretle tayin edileceği hususunda 
hakime direktif veren bir hüküm mevcut 
değildir.
yukarı doğru temel cezayı tespit ettiğin
de hakimin gerekçe göstermesi bakımın
dan tereddütler hasıl olmaktadır. 78. 
maddeden sonra artık bu nevi tereddüt
ler söz konusu olmayacaktır.

Tasarının 79. maddesi mahsup 
kuralına âdil bir genişlik getirmiştir.

tasarı

Bu sebeple aşağı sınırdan

cezalarının 
bakımından da dikkati çekici yenilikler 
getirmiş bulunmaktadır :

Bir kere iki yıl ve daha az hapis 
ve hafif hapis cezalarının ertelenebilmesi 
kabul olunmuştur. Suç tarihinde onsekiz 
yaşını doldurmamış olanlarla atmış beş 
yaşını ikmal etmiş bulunanların üç yıl 
ve bundan daha az hapis ve hafif hapis 
cezalarının

ertelenmesi

ertelenebileceği ayrıca 
kaydedilmiştir. İkinci olarak ertelemede 
ehliyet şartı değiştirilmiştir. Bilindiği 
üzere 647 sayılı Kanunun 6. maddesinde 
"geçmişteki haliyle ahlâkî temayüllerine 
göre cezanın ertelenmesi ilerde cürüm 
işlemekten çekinmesine sebep olacağı 
hakkında mahkemece kanaat getirilmesi" 
nın belirtildiği bilinmektedir. Ertelemenin 
kabul veya reddi hususundaki gerekçenin 

e hükümde gösterilmesi zarurî bulun
duğundan metinde geçen "ahlâkî temayül
lerine göre" kelimeleri hükümlünün 
"îffkeme kararıyla ahlâksızlığın tescili 
gibi bir durumu ifade ediyordu. Tasarıda

memuriyet sıfatının

savunması

18



bu hüküm değiştirilmiş ve 
geçmişteki hali ve suç işleme hususundaki 
eğilimine göre” ibaresine yer verilmiştir.

Deneme süresi hükmün verildiği 
tarihten başlayacak ve bu süre içinde 
suç işlemesi halinde ertelemenin düşmesi 
için hükmün kesinleşmesi şartı aranmaya
caktır. Ancak cezası ertelenen hükümlü 
hâkimin takdirine göre, deneme süresi 
içinde uygun bir denetimli serbestlik 
tedbirine, tabî tutulabilecektir. Denetim
li serbestlik tedbiri yeni öntasarıda yer 
alan güvenlik tedbirleri içindedir. Gerçek
ten de cezası ertelenen her kişi böyle 
bir denetimli serbestlik tedbirine tabî 
kılmak gerekmeyebilir.

Tasarının (dâva ve cezanın düşmesi) 
başlığını taşıyan 5. bölümündeki hükümler 
esas itibariyle yürürlükteki kanunun 
çözüm yollarını tekrarlamakla beraber, 
maddeler tertipli bir şekle sokularak 
yeniden kaleme alınmıştır.

ce karar verilebilecektir. Böylece hürriyeti 
bağlayıcı cezaların infazı hususunda ferdi
leştirme imkânı genişletilmiş olmaktadır.

11- Ön tasarının özel kısmı üç ana 
kısma ayrılmış bulunmaktadır :

1) Kişilere karşı suçlar,
2) Topluma karşı suçlar,
3) Devlete karşı suçlar.

"mahkûmun

Bu üç kısım kendi içinde bölümlere
yer alanayrılmıştır.Bi r bölüm içinde 

değişik suçlara müşterek hükümler o 
bölümün sonuna, bölümler arasında 
müşterek olan hükümler ise kısmın 
sonuna ayrı bir bölüm halide konulmuştur.

Korunması amacıyla vaz'olundukları 
hukukî menfaat esas alınmak suretiyle 

bir hukukî menfaati veya yakın 
ihlâl eden suçlar 

bölüm içerisinde toplanmıştır. Müteaddit 
menfaatleri aynı zamanda ihlâl eden suç-

konusu

aynı 
menfaatleri aynı

gaiip menfaatin söz
olduğu bölüm içerisine konulmuştur.
Bilindiği üzere suçların tasnifinde, bir 
tasnif manisine tutulmamak da gereklidir. 
Bu sebeple atıf kolaylıkları sağlamak

hafifletici

lar ise
10- Tasarının genel kısmı itibariyle en 
önemli parçasını 5. kısmının 6. bölümünde 
yer alan 93-98. maddelerin getirdiği 
güvenlik tedbirleri teşkil etmektedir. 
Bu hükümler Türk Ceza Mevzuatında 
reform niteliğinde bir yenilik telâkki 
edilmelidir. Bilindiği üzere güvenlik 
tedbirleri suçludaki tehlike haliyle 
orantılı olarak hükmedilen veya edilebilen 
ve esas itibariyle sosyal savunma amacına 
yönelmiş bulunan ve suçluyu uslandırma 
yoluyla sosyal yararı sağlama 
güden müeyyidelerdir. Güvenlik tedbirlerin
de de Anayasanın 38. maddesinin 
gereği, kanunilik esası benimsenmiştir. 
Böylece güvenlik tedbirleri de aynen 
cezalar gibi kanunun belirlediği veya 
hâkime yetki verdiği hallerde uygulanacak

tatbik edilecektir.
tedbirlerinin

veya müşterek ağırlatıcı veya 
sebepleri göz önünde 
zorunları, suçların buna göre de bölümler 
içine yerleştirilmesinde âmil olmuştur.

Kabahat derecesindeki suçlar için 
ayrı bir kısım tefrik edilmemiş, bunlar 
konularının ilişkin bulunduğu bölümler 
içine konulmuşlardır ve genellikle kabahat
lere bölümlerin sonunda yer verilmiştir.

içerisinde de suçlar 
yoğunlukları ve 

menfaatin önemine 
Böylece önce 

nitelikli şekil ve 
suçlara yer

bulundurmak

amacını

Bölümler
vahamet dereceleri, 
ihlâl edilen hak ve 
göre sıralanmışlardır : 
basit şekil, sonra 
müteakiben mürekkep 
verilmektedir. Unsurları müşterek olan 
bir kısım suçlar, uygulamada Kolaylık 
sağlamak üzere birbirini izler şekilde 
sıralanmışlardır.

ön tasarı, mümkün olduğu kadar 
vak*acı (Casuistique) metoddan ayrılma
ya çalışmış ve fakat Türk uygulamasında
ki gelenekleri de göz önüne alarak bir 

yol bulmaya çalışmıştır.
hakkında genel olarak bu 

bir zamanda söylenebilecek 
olanlar bunlardan ibarettir, 
yayınlanmasından 
içinde o kadar çok yanlış şey yazılmış 
ve söylenmiştir ki, bu açıklamayı yapabil
mek imkânını sağlayan Marmara Üniversite
si Hukuk Fakültesine huzurunuzda teşekkür 
etmek istiyorum.

emri

yani kazâî sistem 
Bunun anlamı güvenlik 
ancak failin bir suç işlediği yargı usulle
riyle tespit olunmasından sonra uygulana
bilmesidir. Ancak güvenlik tedbirlerinin 
infazı da, cezalar gibi İdarî bir faaliyeti 
oluşturduğundan tasarı bu tedbirlerin 
infazı usul ve esaslarının tespitini özel 
tüzüğüne terketmiştir.

Tasarı,
tedbirlerini üç kısma ayırmaktadır. Bu 
tedbirler de asıl cezaya ek olarak 
tatbik edilebilecektir. Ancak mahkûmiyet 
süresi iki yılı aşmayan bir şahsı hürriyeti 
bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş suçlunun, 
kişilik özellikleri göz önüne alınarak

işletmesinde İslah 
serbestlik)

93. maddesinde, güvenlik orta
Tasarı

kadar kısa Tasarının 
geçen süresonra

cezasının veya tarım 
edilme) yahut (denetimli 
tedbirlerinden birine çevrilmesine mahkeme-
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FEDERAL ALMANYA'DA SİYASAL PARTİLER

Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIZ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

B- PARTİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN 
İ Ç E R İ Ğ İ

A-GİRİŞ

Federal Almanya'da siyasal partiler, 
hukuki olduğu kadar gerçek olarak da 
kilit
demokrasi partiler demokrasisine dönüş
müştür. Partiler kanalıyla halk, kendi 
iradesini açıklamaktadır. Onlarca benim
senmeyen politik düşüncelerin ve uğraşla
rın, bu gün devlet iradesinin oluşumunda 
etken olması hemen hemen olanaksızdır. 
Devletin kaderi, onların düşünsel alanda 
ve yapısal konumda düzenleyici güçlerinin 
etkenliği ile belirlenmektedir.

Devletin politik güç sisteminin 
diğer gruplar tarafından da belirlenmek 
istenmesi tabiidir; ancak politik kararların 
oluşumuna tesirli olmaları, daha çok 
partiler üzerinden oluşturmaktadırlar. 
Partiler, karşılıklı ve çelişki teşkil eden 
menfaatlerin sentezleştirilmesi işlevini 
de yerine getirirler. Yasamanın taşıyıcı- 
sıdırlar; çoğunluğu teşkil edenler, devlet 
nezdinde ve yerel sahada yürütmenin ve 
yönetimin sevk ve idaresinin üstlenirler. 
Hatta yargısal güce, hakimlerin seçimi 
mekanizması ile etken olabilme olanağına 
sahiptirler ( 1 ) . Kuvvetler ayrılığı 
prensibinin klasik önemini yitirdiği ve 
kararların alınmasında belirli bir merkezi
leşme oluşumundan sözedilebilir ( la ). 
Kuvvetler ayrılığı işlevi, yerini hükümet 
ve muhalefet arasındaki çelişkiye bırak
mıştır. Federal Alman Cumhuriyeti 
Anayasasında da bu durum, liberal 
anayasa anlayışı çerçevesinde partilere 
ilişkin 21. madde düzenlenmekle göz 
önünde bulundurulmuştur.

Bu çalışma Anayasanın 21. maddesi 
üzerinde yoğunlaşmakta, parti özgürlüğü
nün içeriği ve parti özgürlüğünün sınır
landırılması konusunu işlemektedir.

Anayasanın 21. maddesinin birinci 
fıkrasının birinci cümlesine göre, partiler 
halkın politik iradesinin oluşumuna
iştirak ederler. Bu, diğer dernekler için 
de geçerlidir. Partiler için 
amaçtır. Federal Anayasa Mahkemesinin 
kararında, partiler vatandaşlar tarafından 
kurulan derneklerdir; kendilerine has 
organizasyonlar yardımı ile devlet iradesi
nin oluşumuna etkili olma uğraşısı
verirler ( lb ). Yerel düzeydeki grupların 
faaliyetleri bu anlamda görülmez. Belediye 
seçimleri için oluşturulan dernekler
(Rathausparteien), genel anlamda dernek 
kurma özgürlüğünden yararlanmaktadırlar 
ve 21. madde anlamında parti değildirler 
(2). Yargısal olarak geliştirilen parti 
kavramı, Partiler Kanunun ikinci madde
sinde daha ayrıntılı olarak düzenlenerek 
benimsenmiştir (3).

Her partinin arkasında onu destek
leyen birden fazla örgütler bulunabilir. 
Onlarda, bireylerin farklı görüş ve 
menfaatleri belirli ve ana esaslar etrafın
da özet olarak toplanır. Partilerde, bu 
örgütlerin

konumundadırlar. Parlamenter

ise esas

çalışılır.
Böylece, partiler kuruluşlarca destekle
nirken kendi bünyeleri içinde toplumun 
diğer kesimlerine karşı birleştirici ve 
bütünleyici bir irade oluşumuna çalışılır. 
Bu, daha çok seçmen kazanma mücadele
sinde ve parlamentoda devlet politikasının 
oluşmasında etkileme sürecinde kendini 
açıkça gösterir.

İktidar ve muhalefet partileri, 
farklı ve biribirlerini tamamlayıcı roller 
oynamaktadırlar (4). Hükümete katılan 
partiler, devlet iktidarını kullanırlarken, 
sorumluluklar

dengelenmesine

taşımaktadırlar. Sadece
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kendilerini destekleyen toplum kesimleri
nin menfaatlerini nazarı i t ibare almazlar. 
Muhalefet partileri ise hükümeti denetle-

uzmanlık sahasında 
oluşturmaya çalışırlar, 

iktidar tarafından ihmal 
edilen kesimlerin menfaatlerini savunarak, 
kamuoyunu kendi lehlerine çevirmeye
özen gösterirler.

Böylece partiler, devlet yönetiminde 
bireylerin katkısının oluşmasına, dolayisiyle 
bireyler tarafından yönetilmesine, devletin 
bireylere hükmetmesi karşıtı olarak 
zaruri şartı oluşturmaktadırlar. Devletin
demokratik olup olmadığı, partilerle
ilgili bu olguya bağlıdır. Partiler, bireyle
rin devlet iktidarına etkili olmakta 
yardımcı olabilmeleri, onların hem dışa 
(devlete) karşı, hem de kendi içinde 
üyeler arasındaki ilişkilerde 
hususlara uyulmuş olmasını gerektirmek
tedir. Devlete karşı, partileri kendi 
nüfusu altına alarak bireyleri suisiiuıal 
edememe güvencesi oluşturulurken,
partiler içinde de partilerin bireylere 
karşı olan demokratik fonksiyonunu 
muhafaza edilmesi güvencesi yaratılmak
tadır. Her iki durumu yakından inceleyelim.
a) Parti dışı özgürlük

nedeniyleini tünl eşti ri ci f onksiyonu
anayasal bulunmaktadır (9).
2- Faaliyet özgürlüğümeye, kişisel ve 

alternatifler 
Özellikle,

Anayasa, partilere halkın politik 
iradesinin oluşumuna katılma hakkını 
tanımaktadır. Bununla partilerin çalışma 
özgürlüğü vurgulanmak istenmektedir 
(10). Halkın politik iradesinin oluşumu, 
seçimler yolu ile devlet cihazına yansı
makta, partilerin çalışma özgürlüğü ve 
politik iradenin oluşumuna katılma, 
seçimlerle somutlaşmaktadır, 
seçimlerde programlar sunma 
öncelikle sayılmak gerekir. Bu durum, 
partilerin sadece kağıt üzerinde kurularak 
kalmadığını, toplumsal olgu olarak 
pratikte varlığını gösterdiğini hissettir
mektedir. Partiler, faaliyetleri ile görüş 
ve irade oluşumuna katılırlar; düşünce 
ve toplanma özgürlüğü ise, demokratik 
bir toplumda onlar için vazgeçilmez 
alanı teşkil etmektedir.

Partilerin faaliyetine ilişkin olarak, 
kamu iktidarının şans eşitliğini bozacak 
her türlü eylem ve işlemden kaçınması 
gerekir. Şans eşitliği prensibi, parlamento 

diğer seçimlerde sadece partiler için 
değil, aday olanlar için de geçerlidir. 
Bu husus Partiler Kanununun 5. maddesin
de düzenlenmiştir. Şans eşitliği prensibi, 
sadece seçim kampanyasına katılmayı 
değil, bunun dışında ve aynı zamanda 
tüm faaliyet sahasını da kapsamakladır.

Partilerin şans eşitliği prensibini, 
Federal Anayasa Mahkemesinin partilere 
yapılan bağışların vergiden düşürülebile
ceği konusunu içeren sorunda verdiği 
kararda, daha açıklayıcı olarak görmek 
mümkündür (İl)- Yüksek Mahkeme, 
partilerin mali yönden desteklenmesini

karşılamakta;

Buna,
hakkını

beli rli

ve

Partiler kamusal görevlerini (5) 
ifa ederken özgürdürler (6). Çoğulcu 
bir toplumda partilere, kamusal görevle
rini ifa sürecinde dışardan etkide bulun-

Devletten bağımsız 
dışı özgürlüğü üç 

olarak sunmaya

mamak gerekir, 
olmalıdırlar. Parti 
başlık altında özet 
çalışacağız.
1- Kuruluş özgürlüğü

Partilerin kuruluşu serbesttir (7). 
Yeni kurulanlarını kısa zamanda politik 
gelişmelere etkili olması sık görülmez.

partilerce toplumun bir

olarak müspetsoyut
ancak partilerin şans eşitliğinin 
görmemesinin temin edilmesini vurgulamak
tadır. Vergi ile ilgili hükümlerin uygulan- 

teoride tüm partilere eşit olarak
Yüksek

zarar

Ancak, mevcut ] 
kesimi önemli ölçüde veya toplumun 
belirli bir kesiminin belirli konularda 
duyarlılığı ihmal edildiği takdirde 00, 
yeni kurulan parti toplumun ihmal 
edilen kesimi yada ihmal edilen konu 
ile ilgilendiği ölçüde şanslı olabilir. 
Partilerin kuruluştan sonra gelişimi ile 
ilgili olan önemli bir konu, seçim kural
larının baraj içermesidir. Federal Almanya- 
da yüzde beşlik baraj öngörülmüştür. 
Barajlı seçim kuralları, yeni kurulan 
partilerin gelişimini zorlaştırmakta, 
çoğunluk sistemi ise hemen hemen 
olanaksızlaştırmaktadı r. Bu sakıncalarına 
rağmen, seçmenlerin hükümetin kurul ma— 

kolaylaştıracak çoğunluğun oluşmasına

ması,
yararlı görülebilir.
Mahkeme teorik eşitlikten ziyade, politik 
gerçeklik ışığında, pratikteki eşitsizliği 

konusu yapmıştır. Vergiden

Ancak,

inceleme . .
düşme, yüksek gelirleriyle gelir vergisi 
mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellef
lerini teşvik etmektedir. Ücretli mükellef
ler ise, yapabilecekleri bağışların, kendi
lerine tanınan vergiden muaf 
üzerine çıkmadıkları tespit edilmiştir.

olarak bu durumda sermaye 
partiler,

fazla yararlanmış 
koyucu, pratikteki farklılıklardan kaynak-

tutarı

Dolaylı
yanlısı dahadiğerlerinden

olacaklardır. Yasa

sini

21



lanan rekabet şansını 
mükellefiyetinde değildir; 
pratikteki bu eşitsizlği 
tutum içinde de olmamalıdır.

oluşumuna katkıda bulunan 
organlar olarak algılandığında, 
cihazını taşıyan ve kontrol eden olarak, 
devlet cihazına bağımlı değildirler (18). 
Özellikle mali bağımlılık, devletin isteği 
yönde faaliyet gösterebilme nedeniyle 
sakıncalıdır. Partiler için ilk defa Î959 
yılında federal bütçeden para ayrılmıştır.

Her şeyden önce partilere devlet 
yardımı konusunda sakıncalar, şans 
eşitliği prensibi üzerinde yoğunlaşmamak- 
tadır. Şüphesiz, 
hesaplanmasında 
bulmak da

eşitlemek 
buna karşılık, 

destekler bir 
Buna

istinaden yapılan bağışların vergiden
düşürülmesini öngören hüküm anayasaya 
aykırı bulmuştur. Daha sonraki bir
kararında ise, 600 DM'a kadar olan 
bağışların vergiden indirilmesini, büyük 
gelir sahiplerinin politik etkinliklerini
sınırladığı gerekçesiyle nayasaya uygun 
görmüştür (12) .

anayasal
devlet

partilere yardımın 
adaletli bir sistem 

kolay değildir (19). 
seçimlerde oyların dağılışı 
alınmasa dahi, (o zamandan uzaklaşıl ması 
nedeniyle, politik tercihlerin dağılımında 
farklılıklar oluşmuştur) yeni kamuoyu 
yoklamalarına bakılarak, büyük partilerin 
yararına, küçük partilerin zararına bir 
bilançonun çıktığı görülür. Onlar arasın
daki mücadele eşit olmayan güçle 
yürütülmektedir. Devlet yardımından 
büyük miktarı alanlar büyük partilerdir. 
Bununla propaganda olanaklarını genişle
tebilirler. Küçük partiler ise, mütevazı 
denebilecek kadar az yardım ile yetinmek 
durumundadırlar. Güç oranına göre 
hesaplama yapıldığında, büyük partilerin 
elde ettikleri devlet yardımının küçük 
partilere nazaran birkaç misli fazla 
olduğu görülür. Bu durum, muhalefet 
partilerinin toplamından daha güçlü 
olan hükümet partilerinin yararınadır. 
Partilerin güçlerine göre verilen yardım, 
hükümetin güçlenmesine katkıda bulun
maktadır.

3- Devlet cihazına karşı bağımsızlık
Son

nazarı itibareFederal Mahkemesi,Anayasa
partileri gördükleri fonksiyon nedeniyle 
anayasal organ olarak nitelemektedir 
(13). Seçim programlarını açıklamakla 
ve bağlayıcı etkisiyle partiler, halk için 
hareket ederler. Alternatifler sunmakla.
seçmenler için tercihlerini belirleyebilme 
olanağı sağlarlar. Statüleri yönünden 
bunun önemi büyüktür. Özellikle, Anayasa 
Yargısı bakımından yargılama usulünde, 
anayasal yaşama katılmadan mütevellit 
seçimlere ilişkin olarak hukuki ihtilaflar 
sözkonusu olduğunda Federal Anayasa 
Mahkemesine "organ davası" (14) yoluyla 
başvurabilirler. Ayrıca temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin olarak da, 
şikâyeti"
yoluna gidebilirler (15).

Partiler hukuki düzenleme

"anayasa 
(Verfassungsbesclnverde)

çerçeve
sinde, statüleri nedeniyle devlet cihazının 
bir parçası oldukları şeklinde anlaşıl
mamalıdır. Demokrasilerde, halk ve 
devlet cihazı ile hükümet ayrı konumlarda 
bulunmaktadırlar. Devlet cihazı, tüm 
devlet gücünün kaynağı olarak halka 
dayanmaktadır. Halk da devlet organı 
olarak belirlenmektedir (16). Seçme 
yetkisine sahip vatandaşlar, seçim hakkı 
kullanımının bağlayıcı işlevi nedeniyle, 
bu haklarını kullandıklarında, oy kullan
mayanlar da dahil olmak üzere, kararları 
ile devleti etkilemektedirler. Halkın 
devlet organı olarak belirlenmek istenmesi 
yanlış anlamaya açık olduğundan, iyi 
bir kavram olduğu söylenemez; çünkü 
devlet için insanlar değil, insanlar için 
devlet vardır. Ancak halk, devlet organlığı 
niteliği ile görüldüğünde dahi, 
devlet organlığı ile nitelemek mümkün 
değildir. Partiler, halkın yardımcı organ
larıdırlar. Halk için faaliyette bulunma 
konumunda olmakla, anayasal 
fonksiyonunu görürler (17). 
cihazını etkilediklerinde de konumlarında 
bir değişiklik olmaz.

Partiler, halkın politik iradesinin

Daha da önemli sakıncası, partilerin 
hükümete bağımlılığa maruz kalma 
tehlikesidir. Gelecek bütçe yılında, 
partilere yapılacak devlet yardımının 
azaltılması yada kaldırılması, Bıındestag1 
da hükümete dayanak olan partilerin 
oylarıyla olanaklıdır. Partiler, harcama
larının yarısından fazlasını devlet yardı
mından karşılıyorlarsa, bunun bağımlılık 
bakımından anlamı açıktır. Devlet 
yardımı ile finanse edilmeleri, bağımlılığı 
beraberinde getirme endişesi nedeniyle 
demokrasi ile bağdaştırmak kolay değil
dir. Federal Anayasa Mahkemesi bunu 
daha sonra farketmiştir. Eski kararlarının 
bazılarında, partilere devlet cihazından 
yardım yapılabilmesine ilişkin açıklama
ların bulunması, prensip olarak partilere 
yardımın anayasal

partileri

organ
Devlet

şeklindeolduğu
anlaşılmaktadır (20). Bu durum 1966 
yılında değişti. Yüksek Mahkeme, bu 
yıl içinde verdiği bir kararda, partilerin 
finansmanına devlet yardımı verilmesi,
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prensip olarak ilk defa anayasaya aykırı 
bulmuştur (21). Bu kararını daha sonra 
da 24.07.1979 yılında tekrarlamıştır 
(22). Mahkeme gerekçesine göre; partile
rin politik düşünce ve irade oluşumundaki 
tüm faaliyetlerinin federal bütçeden 
yardım alınarak sağlanması, halkın 
devlet organlarına karşı açık ve özgürce 
irade oluşumunun belirlenmesini içeren 
demokrasi prensibi ile bağdaşmaz. 
Demokrasilerde, seçimlerle oluşan halk 
iradesinin belirlenmesi süreci ile devlet

Federal Anayasa Mahkemesi kararına 
göre, parti iç düzenleri aşağıdaki şartlara 
uygun olmalıdır (30) : örgütlenmesi
tabandan tavana doğru olmalı, özellikle 
irade oluşumu sürecinde üyeler dışlan- 
mamalı, üyelerin eşitliği güvence altına 
alınmalı, partiye giriş ve çıkış özgürlüğü 
temin edilmiş olmalıdır.

Partili milletvekillerinin, 
devlet iradesinin oluşumunda etkili olan 
partili milletvekillerinin Anayasanın 38. 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesine göre, hiçbir direktif ve talimata 

olmamaları, sadece vicdani
etmelerine

özellikle

organları oluşmaktadır. Devlet organlarına, 
halkın düşünce ve irade oluşumuna 
etkinlik göstermesi engel olunmalıdır. 
Bu süreçte devletten bağımsız olunmalıdır 
(23). Politik partilerin faaliyetlerinin 
aylık yada yıllık finansı halinde, gerçi 
onların devlet organlığı sahasına intikalini 
sağlamaz; ancak bu sahaya yakınlaştırır 
ve devlet ihtimamına tevdi olma olasılığı 
belirebilir. Partilerin, Anayasanın 21. 
maddesinde belirtilen fonksiyonu ve 
statüsü ile bu durum bağdaşmaz (24).

Seçim kampanyası için devlet 
yardımının yapılmasını, Yüksek Mahkeme 
anayasaya uygun bulmuştur (25). Bu 
kararını 1979 yılında da yenilemiştir 
(26). Gerekçe olarak da, seçimlerde 
kamusal görevin olduğu belirtilmiştir. 
Bu görevi yürütmek, devlet organlarının 
yetkisine girmektedir. Seçim süreci ve 
bu hususta lüzum görülen düzenleme ve 
vasıtalar için gerekli şartları yaratarak, 

amade duruma getirme görevinde- 
dirler. Seçim için partilerin özel önemi 
dolayisiyle, bütçeden seçim kampanyasın
da kullanılmak üzere zaruri ve ölçülü 
yardımın yapılmasını haklı kılmaktadır

bağımlı
kanaatlerine göre hareket 
ilişkin
irade oluşumuna ve partiye bağımlılığı 
konumu tartışılabilir. Burada demokratik 
prensipler ışığında çözümü kolay görün-

ortaya çıkmaktadır.

partilerinkarşısında,hüküm

meyen bir sorun 
Aslında, ilk bakışta, demokrasi kavramı 
partilerin iç düzenini ilgilendiren sahaya 

olmama görünümündedir. Partiuygun
içinde bir halk hakimiyetinin kurulması 
mümkün değildir ; çünkü parti ve halk 
biribirleriyle aynilik arzetmezler. Devlet 
içinde halkın işlerlik kazandırdığı 
demokratik prensibin, parti içinde tüm

benzerüyelerin üstlenmeleri halinde 
şekilde uygulanamaz. Partiler, üyelerinin 
menfaatleri yönünde değil, seçmenlerin 
tümü üzerinde etkili olma
vererek hizmet etmek isterler.

politik programlarının

uğraşısı
Bunu

de,yaparken
sübjektif bakış açılarından kamu yararı 
gözetirler. Sorunun açıklığa kavuşturulması, 
sadece parti üyeleriyle üst düzey yöneti
cileri ilişkileri nazarı itibare alındığı 
süreçte olanaklı gözükmemektedir. 
Gerçekte, parti bütünselliği yanında üç 
farklı sosyal faktörün oluşturduğu karışık 

sözkonusudur. Bunlar,

emre

(27).
Partiler bu imkândan yararlanarak, 

Partiler Kanununun 18-20. maddelerinde 
öngörülen düzenleme çerçevesinde (28) 
yardım almışlardır. Ayrıca, yıllık bir 
avansın alınabilme olanağını da öngörül
müştür. Bu durum karşısında, pratikte 
partilerin devlet tarafından ^ finanse 
edildikleri oranın yüksek meblağ tuttuğu 
neticesini çıkarmak zor değildir. Düzen
leme, Federal Anayasa Mahkemesi 
tarafından da anayasaya uygun bulunarak 
(29), partilerin devlet tarafından finanse 
edilmemesi prensibinin anlamı erezyona 
uğratılmıştır.

parti 
halk. Partilerin

bir yapı
üyeleri, parti organları ve 
konumlarını açıklığa kavuşturmak için, 
üyeleri, organları ve halk ile ilişkilerini 
incelemek gerekir.
1- Partiler ve üyeleri

Siyasal partiler 
fonksiyonu görürler 
farklı görüşlerinden 
gerektirdiği birleştirici düşünsel bütünün 
oluşumunu temine çalışırlar. Sonra da 
bunu gerçekliğe dönüştürmeyi denerler. 
İç düzenlerinin bütünleştiricilik niteliğini 
kaybetmeden etkili olmaları demokratik 
yaşamda ihtimam gösterilen bir husustur. 
Bir bütün olarak bölümler üzerinde 
ağırlıklı konumunun devamı için çalışırlar.

Üyelerinin kişiliği önünde bütünün

bütünleştiricilik 
(31). Bireylerin 
kamu yararının

b) Parti içi özgürlük
Anayasanın 21. 

fıkrasının üçüncü cümlesi, 
düzenlerinin demokratik temel prensiplere 

olma mecburiyetini içermektedir.

maddesinin birinci 
parti iç

uygun
23



partilerin iç düzenlerinin demokratik 
karakteri içereceği prensibiyle bağdaşmaz. 
Partiden ihraçta olduğu gibi (Part.Kan. 
10/ıv md.), partiye kabul edilmemede 
de, adayın partiye tehlikeli olduğu 
cihetle haklı görülebilir. Bu, ya tüzüğü, 
politik temel prensipleri kabul etmemesi 
veya tüzüğe, temel prensiplere veya parti 
düzenine uymamasıyla tesbit edilmesi 
olanaklıdır. Giriş kabul edilmeyip redde
dildiğinde, Partiler Kanununun 10. madde
sinin birinci fıkrasına karşın, gerektiği 
ölçüde gerekçeli açıklama yapılması 
lazımdı r.
2- Partiler ve organları

birlilik vasfının önceliğe sahip olması 
durumu, partileri prensip olarak devletten 
ayırdedici niteliğe sokmaktadır. Bir 
devlet, bireylerin ve onların teşkil 
ettiği grupların kişiliklerinin mümkün 
olduğu kadar oluşmasını olanaklı kılması 
halinde, özgürlükçü devlettir, özgürlükçü 
devlet, kaçınılması mümkün olmayan 
zorunluluğun gerektirdiği ölçüde bütünlük 
arzetmektedir. Buna karşılık bir parti, 
yeterli sayıda bireyleri ortak bir politik 
düşünce etrafında hareketlendirdiğinde 
demokratik fonksiyonunu ifa edebilmek
tedir. Üyeler görüşlerinin bütüncülleşe
rek, ortak görüşlülüğü içerdiği oranda, 
demokrasi pratik olarak algılanabilmekte- 
dir; çünkü bu suretle seçmenlere alterna
tifler sunulabilmektedir. Tersi düşünülecek 
olursa; bir partinin temsil ettiği politik 
imkânların çeşitliliği çok olduğu oranda, 
seçimler o oranda anlamsızlaşmaktadır. 
Seçmenlerin politik istemlerinin hangi 
yönde ağırlıklı olduğunu, böyle partilerde 
tespit etmek kolay değildir. Mübalağalı 
olarak söylemek gerekirse; her

Partiler ile organları arasındaki 
ilişki, halk ile devlet yönetimi arasındaki 
ilişkiye paralellik göstermektedir. Buna 
istinaden demokratik prensipler emsal 
alınarak uygulanabilir. Her iki durumda 
da çoğunluk sistemi geçerlidir. Parti 
organlarının teşkilinde olduğu gibi irade 
oluşumunda da tatbik edilir, örgütte 
organlar parti üzerinde hakimiyet tesis 
etmeye değil, parti iradesi doğrultusunda 
yönetimde bulunmalarına ihtimam göster
meleri gerekir. Bütünselliğin bireysellikten 
öncelikli konumu, yönetimin hakimiyetini 
değil, çoğunluk üstünlüğü anlamını 
içermektedir. Ortak bir politik doğrultu
nun tespitinde, üye olmak için müracaat
ların reddinde ve üyelerin ihracında 
yetkili kılınan organların teşkili, parti 
çoğunluk iradesiyle uygunluk arzetmeleri 
temin edilmelidir. Buna alt derece 
organlarının üst derece organlarına 
etkili olmasını sağlamada, uygun kanalların 
açık bulundurulmasını ilave etmek lazımdır. 
Kim tarafından yönetileceği, tümüyle 
bağlayıcı nitelikte irade ve düşünce 
oluşumunu sağlamada, tabandan tavana 
doğru belirlenebilme olanaklı hale getiril
melidir. Bu husus, örgütlenmeyi düzenle
yen Partiler Kanununun 7-9 ; 11-16
maddeler hükümleriyle teminat altına 
alınmaya çalışılmıştır.

parti
olan tüm politik imkânları temsil 

ediyorsa, seçmenler için hangi partiyi 
seçmek gerektiği konusu önemini yitirir. 
Bunun için plüralist bir toplumda partiler, 
mümkün olduğu 
birlik arzetmeleri, demokrasinin gereğidir.

Partilerin bütünlük ve birlik içinde 
olma düşüncesiyle partiye girme ve 
partide kalma Özgürlüğünün sınırlılığı 
neticesi çıkar (32). Bir partiye fonksiyonel 
işlerliğin kazandırılması, bütüncül 
politik doğrultunun oluşumuna rahatsızlık 
verenleri partiden

var

kadar bütünlük ve

bir

uzak tutmak yada 
üye iseler partiden ihraç etmeye bağlıdır. 
Bunu bir partiye girmeyi keyfi olarak 
reddetme veya bir üyeyi keyfi olarak 
ihraç etme 
Mümkün olduğu kadar dayanışma içinde 
olmak, halka açık olmayı gerektirir. Bu 

itibare alınmadığı 
demokratiklikten

anlamında anlamamalıdır.

hiç nazarı 
partiler

takdirde, 
oligarşik

konuma dejenere olurlar. Burada, federal 
parlementolarında 

edilen bazı partileri tekel konumundaki 
da nazarı itibare almak 

gerekir. Yeni kurulanların politik etkinliği
nin seyrek görülmesi nedeniyle, kurulu 
olanların prensip olarak, herkese birlikle 
çalışmak için açık olmaları demokrasi 
prensibi icabıdır.
10. maddesinin birinci fıkrasında öngörül- 
dugu gibi, 
tamamen yetkili organların keyfi isteğine 
bırakılması, Anayasanın 21. 
birinci fıkrasının üçüncü

eyaletve temsil
3- Partiler ve halk

durumlarını Partilerin halk karşısındaki konumu, 
iradesinindevlet etkilioluşumunda 

olması halinde ve parti yetkilileri tarafın
dan devlet organları yönetildiğinde 
önero kazanmaktadır. Milletvekilleri ve 
hükümet üyeleri temsil nitelikleri dolayı- 
siyle (Anayasanın 38. md.) parti menfaat
lerini değil, toplumun 
gözetmektedirler. Parti üyesi olarak ve 
parti yönetiminde yetki sahibi olduklarında 

partilerin

Partiler Kanununun

yeni üyelerin kabulünün menfaatlerini

maddesinin
cümlesinde, ise politik doğrultusuna
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bağımlılık arzederler.
öncelikle bağdaşmaz gözüken 

bağımlılık çelişkisi, sadece görünümden 
ibarettir. Partiler, kendi üyelerinin 
induvidüel menfaatlerini gözeten baskı 
grupları (Interessenverbaende) değildirler 
(33). Sübjektif kamu yararı anlayışını 
uygulama denemesine girmek için, 
kendilerini tümüyle devlete yöneltirler. 
Milletvekilleri ve hükümet üyeleri, 
partiler üstü bir konuma girme mükellefi
yeti altına sokulamazlar; çünkü böyle 
bir konum yoktur. Kamu yararının 
belirli bir zamanda neyi gerektirdiği 
sorununun cevabı, zorunlu olarak sübjektif 
ve bundan dolayı da partiseldir. Buna 
milletvekilliği statülerinin kazanılmasının 
partiler sayesinde gerçekleştirildiğini 
eklemek gerekir (34). Şüphesiz halk 
tarafından seçilmişlerdir. Seçimlerde 
ise, ilk planda bireysel kişilikler değil, 
partiler bulunmaktadır. Bu, 
nisbi seçim sistemlerinin olduğu durumlar
da kendini daha açık olarak göstermek
tedir. Partilerin siyasal programları 
alternatifler oluşturmaktadırlar. Bunlar 
arasından seçmenler kendi 
belirlerler. Seçmenlerden bir bölümünün 
oylarıyla destekledikleri 
partinin görüşü, seçim 
ortaya çıkan halk kararının mütemmim 
cüzünü ifade eder. Halkın bir bütün 
olarak demokratik meşrutiyet çerçevesin
de belirlediği seçilenlerin, seçilmelerin
deki politik doğrultudan ayrılmalarını 
haklı telakki etmek güçtür. Buradaki 
partiye bağımlılığın mahiyetinin anayasal 
yada partisel olduğu tartışılabilir (35). 
Partisel bağımlılığı, bir nevi yerine 
getirilmesi için mahkemeler kanalıyla 
zorlanamayan eksik borç ilişkisi (Natural 
obligation) olarak telakki etmek mümkün
dür. Program dışına taşmak, parti tarafın
dan yaptırım uygulanmasına gerekçe 
teşkil edebilir. Plüralist toplumlarda 
günümüz devletinin partiler devletine 
dönüşümü nedeniyle (36), politik program 
sınırlarının açıkça çizilmesine dikkat 
edilmesi anlamlıdır (37).

belirtilen, "Halkın politik iradesinin 
oluşumuna iştirak ederler. Kuruluşları 
serbesttir", haklarından Federal Hüküme
tin başvurusu üzerine, anayasaya aykırılığı 
tesbit edildikten sonra yararlanamazlar.

Demokratik ananelere sahip devlet
lerde (ABD, Fransa, Ingiltere), kendi 
iç düzenlerine karşı parti kurulmasına 
ve faaliyetlerine toleranslı davranılmak- 
tadır. Esasen parti özgürlüğünü kısıtla
mak, bir başka deyişle, parti yasaklamak, 
halkın kendi iradesiyle devlet iktidarını 
kullanmasına ve kendi menfaatini en 

gözönünde bulundurarak 
ve böylece demokratik

iyi şekilde 
davranmasına 
prensibe ilk bakışta çelişki teşkil eder 
görünmektedir. Demokrasinin bu ideolojik 
koşulu, gerçekliğe yakınlığı göstermekte
dir. Ancak özellikle geçmişte yaşanan 
tecrübelerden, tarihsel ve politik şartla-

ortam içinde 
halkın çoğunluğunu

rın hazırlamış olduğu 
dernogogların da 
elde ederek felaketler yaratabileceğini 
gözden uzak tutmamakta yarar vardır. 
Bu nedenle, Federal Almanya'da bu 
gibilere bir taraftan parti yasaklama, 
diğer taraftan şahıslarına karşı koyma 
lüzumu hasıl olmuştur. Anayasanın 18. 
maddesine göre, kim düşünce ve özellikle 
basın hürriyetini (md.5/3), toplantı 
hürriyetini (md.9), haberleşme hürriyetini 
ve bu konuda gizliliği (md.10), mülkiyet 
hakkını (md.14) veya iltica hakkını hür 
demokratik düzene karşı kötüye kullanırsa, 
bu temel hakkı kullanmayı kaybeder. 
Karar vermeye yetkili makam, Federal 
Anayasa Mahkemesidir.

özellikle

tercihlerini

bir siyasal 
neticesinde

a) Anayasal temel prensiplerin 
değişmezliği

Cumhuriyeti 
Anayasası, Weimar imparatorluk Anayasa
sından farklı olarak anayasanın temel 
prensiplerinin değiştirilemeyeceği fikrine 
dayanmakta, anayasa değişikliği ile de 
bunun mümkün olamayacağı öngörülmek
tedir (md. 79/3). Yasal yollar kullanıla
rak demokratik anayasal düzenin bertaraf 
edilmesi kabil değildir. Hürriyetçi ve 
demokratik düzenin hak ve hürriyetlerim 
kullanarak, bu düzeni yıkmak ve yerine 
diktatörlük idaresi ikame etmek olanak 
sıvaştırılmak istenmiştir. VVeımar 
Cumhuriyeti döneminde sağ ve sol aşırı 
partilerin faaliyetlerinden kaynaklanan 
tecrübeler ışığında, yasal yollardan 
yasal olmayan bir hedefe varmada, 
1932-1933 yıllarında vukubulan olaylar 
da gözönünde bulundurulmak suretiyle, 
demokrasinin kendisini müdafaa etme

AlmanyaFederal

C- PARTİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN 
SINIRLANDIRILMASI

(Parti Yasaklanması)
21.Federal Alman Anayasasının

ikinci fıkrası hükmüne göre,
Federalmaddesi

hürriyetçi demokratik düzeni ve 
Cumhuriyetin bütünlüğünü

bırakan partiler anayasaya aykırı- 
maddenin birinci fıkrasında

tehlikeye
maruz 
dır. 21.
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prensibi (38), Bonn Anayasasının yapıl
masına 
18 ;21/2). 
düzene

olarak varolabileceği açıklanmıştır (43). 
Direnme ile karşı konulan haksızlık çok 
açık şekilde tezahür etmelidir. Hukuk 
düzeninin bahşettiği tüm
kullanılması halinde dahi

hakim olmuştur (md.79/3 ;
Buna istinaden anayasal 

aykırı faaliyetlerde bulunan 
siyasal partilerin, halkın politik iradesinin 
oluşumunda devre dışı tutulması kabul 
edilmiştir. 21. Maddenin ikinci fıkrasında 
amaç ve davranışları itibariyle hürriyetçi 
demokratik düzene

olanakların 
tesirli

çare şansının olması o kadar çok az 
görünmeli ki, hukukun muhafazası veya 
yeniden tesisi, direnerek karşı koymakla 
en son çare durumunda olsun.

21. maddenin ikinci fıkrası, Yüksek
Anayasanın 

bazı maddelerine veya onun öngördüğü 
tüm kurulularına karşı yasal yollardan 
mücadele ettiğinden değil, 
demokratik anayasa devletinin yüksek
değerlerini sarsmak istemesi halinde,
siyasal partinin politik yaşantı dışında 
bırakılmasını haklı gösterir (44). Varolan 
düzene karşı, mücadeleci ve saldırgan 
bir tutum içinde bulunularak, 
işlemesi belirli bir plan dahilinde akamate 
uğratılmak ve sonraki süreç içinde
ortadan kaldırılmak istenmelidir (45).

anlamında teşebbüste 
hazırlık yapılması 

önemli olan Federal 
Anayasa Mahkemesinin görüşüne göre, 
Federal Almanya Cumhuriyetinde bu 
günkü varolan sosyal politik içerikli 
hürriyetçi demokratik

bir

zarar veren veya
onu ortadan kaldırmayı hedef alan veya 
cumhuriyetin 
maruz

bütünlüğünü
bırakan partilerin anayasaya 

aykırı oldukları hükme bağlanmış, aykırı
lığı tespitte Federal Anayasa Mahkemesi 
yetkili kılınmıştır. 21. 
fıkrasında

tehlikeye Mahkeme kararma göre,

hürriyetçi
maddenin ikinci 

sözkonusu olan hürriyetçi 
düzeni, Federal Anayasa 

Mahkemesi 23.10.1952 tarihli kararında 
(39), her türlü diktatörlük 
idarenin dışında halkın kendi 
temeline dayanan bir çoğunlukla, eşitliği 
ve hürriyeti esas alan hukuk devleti 
yönetimi olarak belirlemiştir. Böyle bir 
düzenin

demokratik

ve keyfi 
iradesi düzenin

varlığından sözedebilmek için 
en azından Anayasada 
belirlenen, insan haklarına saygı, özellikle 
kişinin yaşam ve kendini serbestçe 
geliştirme hakkı, halk egemenliği, 
kuvvetler ayrılığı, hükümetin sorumluluğu, 
idarenin kanuniliği, mahkemelerin bağım
sızlığı ile anayasal 
teşkili ve faaliyetinin varlığı prensiplerinin 
olması gerekir. 25.06.1968 yılında Alman 
Ceza Kanunu'nun değiştirilen 92. maddesi
nin ikinci fıkrasında bu kanun anlamında 
temel anayasal

Ceza Hukuku 
bulunulması yada 
gerekmez (46).

somut olarak

düzenden ayrı 
nitelikte sosyal ve politik içerikli hürriyet
çi demokrasiyi kurarak, bunu sıçrama 
aşaması olarak kullanmak suretiyle 
temel hürriyetçi demokratik düzeni 
yıkma uğraşısı içinde 
siyasal partinin

bir muhalefetin

bulunmak, bir
prensipler aşağıdaki 

şekilde sıralanmıştır (40) : 1.
devletiktidarını seçimlerle ve oy kullanarak 
özel organlar vasıtası ile yasama, yürütme 
ve yargı erkini kullanması; temsilcilerini 
genel seçimlerle doğrudan doğruya 
hürriyet ve eşitlik içinde gizli oy kullana
rak seçmesi. 2. Yasamanın anayasal 
düzene, yürütmenin ve yargının kanuna 
ve hukuka tabiliği. 3. Parlamento teşkili 
ve faaliyeti. 4. Hükümetin parlamentoya 
karşı sorumluluğu ve parlamentoca 
değiştirilmesi. 5. Mahkemelerin bağı 
lığı. 6. Her türlü diktatörlük ve keyfi 
yönetimin yokluğu.

Federal

anayasaya aykırılığını 
yeterli kılıyor (47). '21. maddenin ikinci 
fıkrası anlamında bir

Halkın
partiyi anayasaya 

aykırı duruma getiren maksada, sadece 
her halükarda icra 
değil, ayni

etmeyi düşünmek 
hal ve şartlar 

müsait olduğu takdirde gerçekleştirilmek 
istenenleri de dahil

zamanda

etmek gerekir
(48).

b) Parti yasaklama talebinde yetki

Parti yasaklama konusunda dilekçe 
hakkı, Bundestag (Federal Meclis) 

Bundesfat (Federal Konsey)
Hükümete (Bundesregierung) tanınmıştır. 
Eyalet hükümetleri (Londesregierungen), 
kendi sınırları dahilinde kurulan ve 
örgütlenen partilerin kapatılmasında 
dilekçe verme hakkına sahiptirler.

Federal Anayasa 
kapatılması talep edilen partiyi 
yetkisi olanlara, belirli bir süre içinde 
goıuş ve düşüncelerini açıklayabilmeleri 
imkanını verdikten 
kabul edilmemesine

msız- verme
ve Federal

Mahkemesi, 
demokrasinin kendisini müdafaası kavramı
nı sıkça kullanmıştır (41). Anayasanın 
20. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, 
anayasal düzeni ortadan kaldırmaya 
teşebbüs edene karşı tüm Alman vatandaş
larının "direnme hakkı" vardır (42). 
Direnme hakkının, oldukça sınırlı şartla
rın varlığında hukuk düzeninin korunması 
veya yeniden tesisi için "meşru müdafaa"

Anayasa

Mahkemesi 
temsil

sonra, dilekçenin 
veya gerekçenin

26



kifayetsiz olmasından dolayı reddine 
veya esas hakkında görüşmelerin yapılıp 
yapılmayacağına karar verir. Davanın 
açılmasından sonra, Yüksek Mahkeme 
esas hakkında görüşmelere katılmayacak 
diğer senatodan bir Anayasa Mahkemesi 
hakimini, sözlü görüşmelerin hazırlanma
sına ilişkin ön araştırmada bulunması 
için görevlendirebilir. Lüzum görüldüğü 
takdirde haciz, elkoyma ve arama 
kararları verebilir; bunun gibi ihtiyatı 
tedbir olarak esas hakkında kararın 
ilanından önce, her türlü propaganda 
ve bu yönde çalışma ve faaliyetleri 
yasaklayabilir (49). Esas hakkında 
görüşmelerden sonra dilekçenin kabulüne 
karar verildiği takdirde, partinin anayasa
ya aykırı olduğu tespit edilmiş olur. 
Böyle bir tespit yapılabilmesi için, 
senatonun "üçte iki" çoğunlukla karar 
vermesi öngörülmüştür. Tesbit kararı 
ile partinin dağıtılması ve yasaklanması 
yanında, bağlantılı olarak yerine ikame 
olabilecek bir organizasyonun kurulması 
da önlenmiş olmaktadır (50). Ayrıca 
Yüksek Mahkeme lüzum görürse, partinin 
mal varlığına elkoyulması kararı da 
verebilir.

(53) ileBremen Devlet Mahkemesi 
Bavyera Anayasa Mahkemesi 
Federal Anayasa Mahkemesinin görüşüne 
katılırken, Aşağı Saksonya Devlet Mahkeme
si (55) ile Saarland Anayasa Mahkemesi 
(56) karşı görüş serdetmişlerdir. Anayasa- 

100. maddesi üçüncü fıkrasına 
dayanarak Federal Anayasa Mahkemesine 
müracaatla durumun düzeltilmesi talep-

da, yaklaşan

(54),

nın

bulunmuşlarsalerinde
seçim dolayisiyle eyalet parlamentoların
daki Komünist Parti'ye mensup milletvekil
lerinin yasama dönemi süreleri dolduğun
dan bir karar çıkarılmamıştır.
d) Aykırılık tespitinde yetki

Bir partinin anayasaya aykırılığı.
Mahkemesisadece Federal Anayasa

tarafından tespit edilebilir. Bu, siyasal 
partilere diğer dernek ve kuruluşlardan 
ayrı tutularak imtiyazlı bir statü verildiği
ni gösterir. Anayasanın 9. maddesinin 
ikinci fıkrasına göre, "amaç ve faaliyetle
ri ile kanunlara karşı gelen veya anayasal

ırklar arasında 
dernekler

düzeni yıkmaya veya 
nifak yaratmaya 
yasaktır". Bu hüküm ışığı altında idari 
makamlar, kolaylıkla böyle bir derneği 
feshedebiliıler. Fesihe karşı iptal davası 

bu konuyu içeren icrai tedbirler 
aleyhine genel idari mahkemelere başvu
rulması olanaklıdır. Alt derece ve en 

derece mahkeme yollarına başvurul -
hakkın ihlali

yönelen

c) İki parti anayasaya aykırı bulunmuştur. ile
Federal Hükümet bu güne kadar 

iki siyasal partinin yasaklanması talebin
de bulunmuş, her iki parti de Yüksek 
Mahkeme kararı ile istek doğrultusund 
yasaklanmıştır (51). Buna istiııad eden 
kararlarda, 21. maddenin ikinci fıkrasın
da öngörülen şartların vukubulup bulmadı
ğı hususunda itinalı bir inceleme ile, 
kurulan anayasal düzenin ve bu düzenin 
içerdiği değerlerin, saldırgan ve yıkıcılığı 
amaç edinen parti zihniyetine k&rşı 
korunmaya çalışılmıştır. Almanya Komünist 
Partisinin yasaklanmasına dair karar 
308 sayfayı bulmakta ve ayrıntılı şekilde 
komünist devlet teorisinin açıklanmasını
içermektedir.

Anayasa ve kanunda herhangi bir 
hüküm bulunmamamsına rağmen, Federal

Reich

üst
duktan sonra, yine de 
iddia ediliyor ve Anayasanın 9. maddesin
de bahşedilen hakkın kullanılması engel
lendiği ileri sürülüyorsa, Federal Anayasa 
Mahkemesine "anayasa şikayeti" yolu 
ile müracaat edilmesine olanak tanınmış
tır. Siyasal partilerde durum farklıdır. 
Federal Anayasa Mahkemesi bir partinin 
anayasaya aykırılığına karar vermeden 
önce, o parti hakkında hiç bir makam 
ve kurum partinin anayasaya aykırılığını 
ileri sürerek müdahale edemez. Özellikle 

makamlar, Anayasanın 21. maddesi - 
fıkrasının ihlal edildiğinden 

dahi,

idari
ikincinın müdahale etme 

da politik parti
olsalaremin

yetkileri yoktur. Bu ...
statüsünde olmaktan kaynaklanan imtiyazlı 
durumu (57) gösterir. Fededal Anayasa 
Mahkemesi bir kararında (58), partiyi 
genel olarak vatandaşlar tarafından 
° bir organizasyona sahip

devlet iradesinin teşekkülünde

Yüksek Mahkeme, Sosyalist 
Partisinin kapatılması kararında, bu 
parti listesinden milletvekili seçilmiş 
olan, yada yasaklama kararı verildiği 
anda bu partiye mensup olan milletvekil
lerinin yerlerine kaim olmamak üzere 
milletvekilliklerinin düşeceğini belirtmiştir. 
(52). Karar tartışmalara neden olmuştur. 
Bu arada çıkarılan Federal Seçim 
Kanunu ve Eyalet Seçim Kanunlarında 
mahkemenin verdiği karar yönünde 
hükümlerin konulduğu görülmektedir.

kurulan ve
olarak, , . ,
tesirli olmaya çalışan dernek olarak 
belirlemiştir. Mahkemenin kararında 
yapılan bu genel anlamda tariften 
esinlenerek, 24.07.1967 tarihinde çıkarılan 
Partiler Kanununda partiler ayrıntılı ve
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arasında fesat yaratmaya yönelik dernek 
kuran veya yöneten veya kendilerini 
kamufle ederek geri planda çalışan 
için cezai müeyyide öngörmüştü. Buna 
ilişkin olarak aynı maddenin üçüncü 
fıkrası, böyle bir derneğin siyasal parti 
olması halinde, davranış ve eylemi, 
Federal Anayasa Mahkemesinin anayasaya 
aykırılık tespitinden sonra, takip edilebi
leceğini hükme bağlamıştı. Bu hüküm, 
anayasal düzen karşıtı partinin kurulma
sından sonraki hukuka aykırı eylem ve 
işlemlerinin cezai müeyyideyi gerekti r- 

Yiiksek Mahkemenin aykırılık
geçebilme

daha açık tarzda açıklığa kavuşturulmuş
tur. Bu kanunun 2. maddesinin birinci 
fıkrasına göre siyasal partiler, "vatandaş
lar tarafından kurulan, devamlı olarak 
ya da uzun bir zaman süreci içinde, 
federal topraklar üzerinde veya bir 
eyalet sınırları içinde politik iradenin 
oluşumuna etkili olan, halkın 
Meclisinde (Bundestag) veya bir eyalet 
meclisinde temsilinde katkıda bulunmak 
isteyen, tüm olarak gerçek görünüşleri 
ve ilişkileri nazarı itibare alındığında ; 
özellikle organizasyonlarının kapsam ve 
sağlamlığı, üyelerinin sayı itibari ile 
miktarı ve toplum nazarındaki görünüm
lerinde belirtilen amaçlar itibariyle 
inandırıcılığa sahip ve ciddiye alınan 
derneklerdir (59). Bu tarif çerçevesinde 
Partiler Kanununun 2. maddesinin üçüncü 
fıkrası, üyelerinin veya yönetim kurulunun 
çoğunluğunu yabancıların oluşturduğu 
veya ikametgahı ve idaresi bu kanunun 
yürürlükte bulunduğu saha dışında olan 
dernekler politik parti değildirler.
e) Tespitin mahiyeti

Millet

eliğini,
kararının cezai takibata 
engelini kaldırıcı mahiyette olduğunu 
ifade etmekte idi. Maddenin bu fıkra 
içeriğine uygun olarak Komünist Partisi
nin yasaklanmasından sonra, bu partinin 
elebaşları veya kendilerini kamufle 
ederek gizleyen yöneticileri hakkında 
cezai takibata geçilmiştir. Alt derece 
ceza mahkemesi tarafından Ceza Kanu
nunun 90 a maddesinin birinci ve üçüncü 
fıkralarına dayanılarak verilen ceza 
kararının Federal Yüksek Mahkemede 
(Bundesgerichtof) temyizi esnasında 
reddinden sonra, kendileri hakkında 
cezai takibatta bulunulanlar, "anayasa 
şikayeti" yolu ile Federal Anayasa 
Mahkemesine müracaat etmişlerdir. 
Federal Anayasa Mahkemesi verdiği 
kararda, hukuk düzeninin bahşettiği 
hürriyetler çerçevesi içinde, parti 
kurulmasıyla anayasal yaşantıya katkıda 
bulunmak, sonradan anayasaya aykırılık 
tespit kararıyla parti ve parti yönetici
leri hakkında cezai takibatta bulunularak 
müeyyide uygulamaya kalkışmak, hukuk 
devleti prensibi ile bağdaştırmanının 
kabil olmadığını açıklamıştır. Anayasanın 
21. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen 

öncelikle parti örgütüne bir
zamanda

maddenin ikinci fıkrasındaki21.
ifade edilen anayasaya aykırılık şartlarının 
gerçekleşmesi halinde, Yüksek Mahkeme
nin verdiği tespit kararı, metne rağmen 
inşai (konstitutive) mahiyettedir (60). 
Diğer taraftan karar beyan edici 
(deklaratorisch) anlamındadır. Partinin 
kuruluşundan yada kararda belirtilen 
zamandan beri demokrasi prensipleriyle 
çelişen davranış ve faaliyetlerinden, 
halkın siyasal iradesinin teşekkülünde 
katkıda bulunmanın şartlarını ihtiva 
etmediğini gösterir. Buna istinaden 
Federal Anayasa Mahkemesi, Sosyalist 
Reich Partisinin yasaklanması kararından, 
anayasaya aykırılığı tespit edilen bir 
partiye mensup milletvekillerinin bu 
sıfatlarının düşeceği neticesini çıkarmıştır; 
bununla baştanberi telafisi güç bir 
eksikliğe sebebiyet verilmiş, milletvekili 
maddi dayanağı olmaksızın parlamentoya 
haksız olarak girmiştir (61).

Kararın tespit tarihinden 
geçerliliğini dermeyan

hüküm,
imtiyaz tanımakta, bu aynı 
parti yönetici ve taraftarlarını da 
kapsamaktadır. Eylem ve işlemleri, 
partiler hakkında anayasaya aykırılık 
kararından sonra da, partilere tanınan 
özel imtiyazdan dolayı korunmakta 
olduğunu belirterek Ceza Kanununun 90 
a maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları
nı iptal etmiştir (62).

sonra
etme yanında, 

parti davranışlarının ve taraftarlarının 
ceza hukuku bakımından sorumluluğu, 
ancak tespit kararından sonra ve gelecek 
için sözkonusu edilebilir. Federal Anayasa 
Mahkemesi bunu kendisine anayasa 
şikayeti yolu ile bir davada açıklığa 
kavuşturulmuştur, 
yürürlükte bulunduğu eski 90 a maddesinin 
birinci fıkrasında-, amaç ve faaliyetleri 
ile anayasal düzene karşı ve

f) Tespitten sonraki işlemler

Anayasaya aykırılık tespit kararın
dan sonra, Partiler Kanununun 32. 
maddesine uygun olarak eyalet hükümle
rinin belirlediği makamlar -bunlar 
emniyet müdürlükleridirler- kanunların 
öngördüğü çerçevede, muhtemelen ek

Ceza Kanununun

ırklar
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olarak da Yüksek Mahkemece verilen 
icrai işlemlere ilişkin kararlar doğrultu
sunda tedbirler alırlar.

ikame örgütünün, değişen ortam ve 
şartlar içinde, yasaklanması talep edil
memesi ihtimal dahilinde bulunabilir. 
İkame örgüt hakkında anayasaya aykırılık 
tespit talebinde bulunulmaması halinde, 
evvelce verilmiş olan yasaklama "de 
facto" tesirsiz hale gelmiş olur.

Federal Yüksek Mahkemece verilen 
karara ilişkin olarak, demokratik hukuk 
devletini tehlikeye düşürmeyi engelleyici 
mahiyette Ceza Kanunu hükümler ihtiva 
etmektedir. 84. madde anayasaya aykırı 
bir partiyi, 85. madde yasaklanmış bir 
derneği veya partiyi desteklemeyi, 86. 
madde yasaklanmış propaganda materya
lini yaymayı, bunun gibi 86 a. maddesi 
yasaklanmış örgütlerin işaretlerini yay
mayı veya kullanmayı cezai müeyyide 
altına almışlardır.
D- SONUÇ

Federal Almanyada parti özgürlüğü 
ve bu özgürlüğün sınırlandırılması konusu- 

içeren bu araştırmada, pozitif hukuk
taki durum incelenmiştir. Federal Anayasa 
Mahkemesi kararlarından da yararlanılarak 
siyasal partilerin statüsü belirlenmeye 
çalışılmıştır. Demokrasilerde parti yasak
lanması hususu, demokrasi olgusu ile ne 
derece bağdaştı rılabi lir 
zaman tartışma 
da. Esasen demokrasi kavramı nisbıdır. 
Belirli bir anlamda mutlak olmamıştır. 
Değişken ve dönüşümlüdür. Bu bağlamda, 
parti özgürlüğünün içeriği ve sınırlandı- 
rılrnasının da değişken ve dönüşümlü 
olacağı tabiidir.

Anayasaya aykırılık tespitiyle, 
aykırılığı tespit edilen partiyi ikame bir 
örgüt de yasaklanmış olmaktadır. Partiler 
Kanununun 33. maddesi ikame örgüt 
kavramını, Anayasanın 21. maddesi 
ikinci fıkrasına ve Federal Anayasa 
Mahkemesi Kuruluş Kanununun 46. 
maddesi üçüncü fıkrasına dayanarak 
yasaklanan parti amaçları yönünde 
faaliyet gösteren örgüt olarak belirlemiş
tir. İkame örgüt, anayasaya aykırılığı 
tespit edilen partiden önce mevcut 
idiyse veya bir eyalet meclisinde temsil 
ediliyorsa, Federal Anayasa Mahkemesinin 
bunu yasaklanmış bir ikame örgüt olduğu
nu tespit etme görevi vardır. Bunun 
için Yüksek Mahkemenin Kuruluş Kanu
nunun 43. maddesinde belirtilen istemde 
bulunmaya yetkili organların,yani Bundestag 
(Federal Meclis) Bundesrat (Federal
Konsey) Bundesregierung (Federal
Hükümet) veya ilgili Landesregierung 
(Eyalet Hükümeti) Yüksek Mahkemeye 
müracaat etmeleri gerekmektedir. Dilekçe 
hakkına sahip organların müracaat edip 
etmemeleri politik takdir sahalarına
girmektedir. Hal ve şartlar nazarı itibare 
alındığında, özellikle ne Anayasada nede 
Federal Anayasa Mahkemesinin Kuruluş 
Kanununda parti yasaklanması kararının

geçerlilik sınırını 
bulunmayışından,

nu

sorunu, zaman 
konusudur ve olacaktır

bakımından
hükümlerin

zaman 
belirten
bunun büyük önemi vardır. Zaman sürecin- 
de politik şartların değişmesi o denli 
olabilir ki, yasaklanmış olan partinin
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1- GİRİŞ

olarak kullanılan ve topluluğa dayanan 
bir özgürlük olduğundan, bu özgürlüğün 
kullanılmasını ifade eden birlik de 

korunacaktır (6).
Dernekten çıkarma kararına karşı 

hukuki yollara başvurabilme hakkı ise, 
olumsuz dernek özgürlüğü içinde, yani 
dernekten ayrılma serbestisinin kapsamın
da yer alır. Kişiyi olumlu dernek özgür
lüğünden farklı olarak derneğe karşı 
korur.

I. Genel Olarak
1982 Anayasasının -toplantı hak 

ve hürriyetleri bölümünde- 33. maddesiy
le "Dernek Kurma Hürriyeti" düzenlen
miştir. Medeni Kanunumuz 53 ile 72 
inci maddeler arasında ikinci fasılda 
cemiyetler başlığı altında "Dernekler 
Hukuku" düzenlenmiş; ayrıca özel bir 
kanun olarak 4.10.1983 tarih ve 2098 
sayılı Dernekler Kanunu yürürlüğe 
konulmuştur (l).

Dernek özgürlüğü, sadece hukuk 
düzeni sınırları içinde dernek kurmayı 
ve her derneğin kendi örgütünü dilediği 
biçimde düzenleyebilmesini kapsayan 
(2) tek bir özgürlük değil ; kapsamında, 
düşünce ve kanaat özgürlüğü (Anayasa 
m.25), toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkı (Anayasa m.26), süreli 
ve süresiz yayın hakkı (Anayasa m.29), 
basın özgürlüğü (Anayasa m.28), düşünce 
açıklama ve yayma özgürlüğü gibi 
özgürlükler de bulunan bir özgürlükler 
bütünüdür.

ayrıca

Dernekten çıkarmayı düzenleyen 
hükümler ve özellikle haksız çıkarma 
kararına karşı üyenin korunması sorunu 
derneğin demokratik ilkelere uygunluğu 
açısından ayrı bir önem taşır (7).

II. Üyelik Hakkı île Dernekten
Çıkarma Kararma Karşı Üyenin Korunma 
Hakkı Arasındaki İlişki

Üyelik hakları, üye ile dernek 
arasındaki ilişkiden doğan yetkileri 
ifade eder.

Doktrinde yapılan ve genellikle 
benimsenen ayırıma göre üyelik hakları, 
üç temel grupta toplanır : Dernek
faaliyet ve yönetimine katılma hakları, 
dernek tesis ve faaliyetlerinden yararlan
ma hakları, dernek içinde üyelerin 
özgürlüğünün korunmasına ilişkin haklar

Dar anlamda (bireysel) dernek 
özgürlüğü diyebileceğimiz dernek kurma 
özgürlüğü ise, 1982 Anayasasının gerekçe
sinde belirtildiği üzere olumlu ve olumsuz 
unsurlarıyla birlikte çift temel haktır : 
Kişi önceden izin almaksızın dernek 
kurma hakkına sahiptir (olumlu unsur); 
kimse

(8).
bir derneğe üye olmaya veya 

dernekte üye kalmaya zorlanamaz (olum
suz unsur) (3).

Anayasada belirtilmemesine rağmen 
kollektif dernek özgürlüğü, geniş anlamda 
dernek özgürlüğü içinde yer alan, birey
lerin oluşturduğu kuruluşl 
ve bu kuruluşların belirtilen amaçla 
ilgili faaliyetlerini yapabilmesini sağlayan 
bağımsız bir temel haktır.

Kollektif dernek özgürlüğünün bir 
olarak kendi hukuku belirlemeyi, 

yani kendi faaliyetlerini 
düzenleyebilmesini ifade eden 
dernek özerkliği denilmektedir (4).

Derneğin dernek üyesini çıkarma 
hakkı (ihraç), kollektif dernek özgürlüğü 
içinde yer alır (5), bu surette dernek 
amacının korunması sağlanmış olur.

Çift temel hak olarak nitelendirdiği
miz dernek özgürlüğünün, bu iki yönünden 
birinin tercih edilmesi gerekirse, bireysel 
demek özgürlüğüne üstünlük tanınmalıdır. 
Çünkü önce kişilerin derneği kurmaya 
yönelik iradeleri, sonra bu irade sonucu 
oluşan örgütün korunması söz konusudur; 
aynı şekilde dernek özgürlüğü, toplu

Dernek içinde üyelerin özgürlüğünün 
korunması, derneğin amacının değiştiril
mesine üyenin karşı koyabilmesi (MK. 
m.67), dernek kararına karşı mahkemeye 
başvurabilme (MK. m.68) ve eşit işlem 
görme hakkını ifade eder.

m.68, dernek üyelerinden 
herbirine dernek tarafından kanuna 
veya dernek tüzüğüne aykırı alınmış 
karara karşı, görevli mahkemeye bir ay 
içinde başvurarak kararın iptali için 
itirazda bulunabilme imkânı vermiştir. 
İşte dernekten çıkarına kararına itiraz 
da, MK. m.68'in özel uygulama alanların
dan birini teşkil etmektedir. Bu ilişki, 
MK. m.65 ile m.öö'iıı birlikle incelenme
sini gerektirir.

Eşit işlem görme hakkı üyeler 
arasında aynı durum ve aynı koşullarda 
bulunan üyelere farklı işlem yapılmaması 
anlamına gelir (9). Dernek üyeliğinden 
çıkarma kararına karşı kanuni yollara 
başvurabilme hakkı, dernek organının 
üyeden üyeye farklı ve keyfi bir biçimde 
uygulamalarını hukuki bir denetime 
tabi tutarak engellediğinden eşit işlem
görme hakkıyla yakın bir ilişki içindedir.

\

varlığım MK.arın

sonucu
kendilerinin

hakka
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III- Çıkarma (İhraç) Kavramı ve 
Hukuki Niteliği

ri "ihraç" kararı teşkil etmemektedir. 
Bu yüzden MK.m.65 ile m.68 birlikte 
ele alınması gerekir. Şöyle ki : MK. 
m.65, genel kurul dışındaki diğer organla
rın aldığı kararlara karşı genel kurula 
şikayet
başvurmadan doğrudan doğruya mahkeme
ye başvurabilme imkânını vermektedir; 
MK. m.68 ise, genel kurul dışındaki bir 
organ kararıyla çıkarılan üyenin genel 
kurula itiraz hakkını düzenlemekledir

1) Çıkarma Kavramı
Çıkarma, derneğe, üye ile olan 

sürekli hukuki ilişkisini, tek taraflı 
olarak yetkili organ tarafından alınacak 
kararla sona erdirme imkânı veren 
bozucu yenilik doğaran haktır.

Çıkarmada bireyin bağımsızlık 
isteğiyle dernek bağlan devamlı çelişki 
içindedir (10). Dernek, üyeyi zorlayıcı 
gücüyle, yani ihtar, para cezası, bazı 
haklardan mahrum etme, üyelikten 
çıkarma gibi müeyyidelerle onun (üyenin) 
dernek amacına ters düşmesini engeller. 
İşte derneğin üyeye uyguladığı hukuki 
yönden en ağır müeyyide, üyeliğin sona 
ermesi sonucunu doğuran dernekten 
çıkarmadır.

(MK. m.57/1)prosüdürüne

(14).
Çıkarma kararına itirazı, çıkarma 

şartlarındaki ayrıma benzer şekilde, 
maddi itiraz sebepleri ve şekli itiraz 
sebepleri olarak ikili bir ayırım içinde 
inceleyeceğiz.

II. Maddi İtiraz Sebepleri
Medeni Kanunumuzun 65 inci maddesi

ne göre, çıkarma sebepleri bakımından, 
tüzükte hüküm bulunup bulunmaması 
önem taşımaktadır. Kanunun bu düzenle
mesini esas alarak, çıkarma kararma 
itiraz sebeplerini, tüzükte yer alan 
sebeplerden dolayı dernekten çıkarmaya 
ilişkin itiraz sebepleri ve tüzükte çıkarma
ya ilişkin bir hüküm bulunmaması duru
munda yani kanuni çıkarmaya ilişkin 
itiraz sebepleri olarak ikiye ayırabiliriz.

1) Tüzükte Yer Alan Sebeplerden 
ölürü Dernekten Çıkarma 
İtiraz

MK. m.65, "İhraç" başlığında 
dernekten çıkarmayı şöyle düzenlemiştir:

"Nizamname, âzadan birinin cemiyet
ten çıkarılmasını mucip esbabı tâyin 
edebileceği gibi sebep beyan olunmaksızın 
ihraç müsaadesini dahi verebilir. Her 
iki takdirde ihraç aleyhine ikamei dâva 
olunamaz.

Nizamnamede, ihraca dair bir 
hüküm mevcut değil ise ihraç ancak 
cemiyet kararıyla muhik sebeplere 
müsteniden olabilir" (11). Halinde

2) Çıkarma Kararının Hukiki 
Niteliği Dernekler, kanuni sınırları içinde 

tüzüklerini serbestçe düzenlemek yetkisi
ne sahip bulunduklarından, dernek disipli
nini sağlamak üzere üyelerinin hangi 
davranış biçimlerinin çıkarma nedenini 
oluşturacağı konusunda tüzüklerine 
hüküm koyarlar.

sayılı
çıkarılma şart ve şekillerinin tüzükte 
belirtilmesini zorunlu kılmıştır (m.8/b.4).

Dernekler, çıkarma sebepleri açısın- 
tüzük düzenlemelerinde iki yol

Doktrinde savunulan baskın görüşe 
göre (12); çıkarma, çıkmanın karşıtı 
olarak, derneğin tek taraflı üyelik 
ilişkisini sona erdirmeyi konu edinen ve 
yöneltilmesi gerekli irade beyanıdır. Bu 
sebeple derneğin çıkarma hakkı, bozucu 
yenilik doğuran haktır ve sürekli üyelik 
ilişkisinin, ileriye yönelik olarak feshi 
ihbarla (bozmayla) sona erdirilmesini 
sağlar.

Dernekler Kanunu,2098

dan
takip edebilirler : Ya genel çıkarma 
sebeplerini sayabilecekleri gibi, bu iki 
yola da gitmeyerek hiçbir neden göster
meksizin üyenin dernekten çıkarılabileceği
ni öngörmesi de mümkündür (15).

Diğer yazarlar ise (13); dernekten 
çıkarmayı bir disiplin cezası olarak 
görmekte, yani belirli bir amaca yönelen 
örgütlü toplulukların kendi hukuk ve 
hayat düzenlerinin ihlâline karşı topluluğun 
tepkisinin dernekten çıkarma şeklinde 
ortaya çıktığını ileri sürmektedirler. a. Tüzük, derneğin üyelerinin çıkarıl

masını genel olarak belirlemek üzere 
genel deyimlerle düzenleme getirebilir, 
örneğin, dernek amaçlarını tehlikeye

aykırı hareket,
2- ÇIKARMA KARARINA İTİRAZ

I. Genel Olarak bu amacasokmak,
dernek huzurunu bozmak, üyelik yükümlü
lüklerini yerine getirmemek gibi.

Tüzük, bir liste halinde özel durumlar
da çıkarma hallerini tek tek düzenleyebi-

anlamında
itiraz konusu olabilecek dernek kararların
dan birini de, yetkili organın kanuna ya 
da dernek tüzüğüne aykırı olarak verdıkle-

m.68MK. m.65 ve
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lir. Örneğin, organlara ya da yöneticilere 
hakaret, tecavüz veya tehdit, sarhoşluk, 
belirli suçtan İniktim giyme, bazı ahlaka 
aykırı davranışlarda bulunma gibi.

Kazüistik olarak çıkarma sebepleri 
düzenlenmişse,

hükmünün; 68 inci maddenin 
sarahati ve kanunumuzun mehazı olan 
İsviçre Medenî Kanununun 72 inci madde
sinin ikinci fıkrası muvacehesinde 
hallerde çıkarma kararım mucip olan 
sebepler bir dâva ikamesine 
vermez" şeklinde anlaşılmasına ve nizam
namede ihraç sebebi gösterilmiş 
hallerde verilen ihraç karan aleyhine 
ihraç sebebinin mahiyet ve keyfiyetine 
dokunmaksızın yanlız sübuıa ve şekle

ihraç
sebebi gösterilmiş olan hallerde verilen 
ihraç kararı aleyhine ihraç sebebinin 
mahiyet ve keyfiyetine dokunmaksızın 
yanlız sübuta ve şekle dayanılarak ve 
nizamnamede ihraç sebebi gösterilmeyen 
hallerde de cemiyetin bu hakkım suistimal 
etliğinden bahisle ihraç kararı aleyhine 
dava açabileceğine ... karar verildi" 
(23) denilmektedir.

Karara konu olan olayda olduğu 
gibi sarhoşluk çıkarma sebebi 
derneğin tüzüğünde kabul edilmişse, 
çıkarma kararı hakkında uygulanan üye, 
biç sarhoş olmadığını hatta ağzına hiç 
içki koymadığını iddia edebilir, 
sarhoşluğun bir çıkarma sebebi olarrııya- 
cağı itirazında bulunamaz (24).

mutlak

"bu

tüzükte
dışında başka sebeplerin bulunmadığı 
(kanuni çıkarma sebepleri hariç) karine 
olarak kabul edilir.

bu hallerin mahal

olan

Çıkarma sebeplerinin bazıları 
objektil kıstaslarla tespit edilebilecek 
niteliktedir. Örneğin, başka bir derneğe 
üye olma, üyelik aidatını ödememe 
gibi. Diğer 
sübjektif
normal eleştiri sınırlarını aşan eleştiride 
bulunmanın çıkarma nedeni olarak 

edilmesi halinde, hangi anda 
eleştiri sınırlarının aşıldığının saptanması 
ve genel bir ölçü konulması zorluğu 
mevcuttur (16).

dayanılarak nizamnamedeve

bazı çıkarma sebepleri
nitelik taşıyabilir Özellikle

kabul

Bu gibi eleştirilerin 
uygun amaç ve uygun araç kıstaslarına 
göre değerlendirilmesi lâzımdır.

İster objektif, ister
olarak

sübjektif
nitelik taşısın, bu nedenlere dayanılarak 
yapılmış bir çıkarma kararma karşı, 
üyenin çıkarma 
itiraz hakkı yoktur.

w Derneğe üye olan kişi, dernek 
tüzüğünü kayıtsız şartsız kabul ettiğinden, 
tüzükte belirtilen 
itiraz konusu yapamaz (17).

MK. m.65'in 2. fıkrası lâfız olarak 
incelendiğinde,

sebebi bakımından Ancak

b. Sebep göstermeksizin dernekten 
çıkarma yetkisinin dernek yetkili 

tanınabileceği kanun

itiraz sebeplerini
organı - 

t a rafından
kabul edilmektedir; yeter ki bu hususta 
dernek tüzüğünde açıklık bulunsun (MK. 
m.65/1) (25).

Tüzükte tanınan yetkiye dayanarak 
derneğin bu yetkili organı üyeyi sebep 
göstermeden dernekten çıkarma kararı 
alırsa, üye kararın lıakkırı kötüye kulIami

ni tel iğinde bulunduğunu ileri sürerek 
itiraz edebilir (26). Çünkü bu durumda 
hakkın, Kanunun tanıdığı sınırlar içinde 
kalmakla beraber amacından saptırılarak 
kullanılması söz konusudur. Hakkın
dernekçe açıkça kötüye kullanıldığı
hususu, objektif kriterlere göre dürüstlük 
kuralı açısından değerlendirilmelidir.

Tüzükte sebep gösterilmeden yetkili
organa verilen çıkarma yetkisi dürüstlük 
kuralıyla sınırlandırılmıştır (MK. m.2) 
(27). Tüzükle tanınan çıkarma hakkının 
keyfi ve gerçek olmayan bir sebep ileri 
sürülerek üyeliğin 
saptırılmasını kanun önlemiştir (28).

Üye kabule zorunlu olan dernekler 
örneğin tekel niteliği 
ve ekonomik amaçlı bir derneğin tüzüğün
de böyle bir hüküm bulunması halinde 
ancak önemli sebeplerle derneğin üyeyi

ııa
bu hükümden, 

tüzüğünde çıkarma durumlarının gösteril
miş olması halinde çıkarma kararına 
karşı dava açılamayacağı şeklinde bir 
anlam çıkmaktadır. Oysa Mk. 
mehazı olan ZGÎ3. 
durumlarda nedeninden dolayı çıkarmaya 
itiraz edilemeyeceği" belirtilmiştir.

Kanunun sözüne 
verilmesi (18) adalete 
vermemektedir (19). 
m.65

dernek

m.65’in 
Art 7 2/2'de "bu

ması
mutlak anlam
uygun sonuçlar 

Bu sebeple MK. 
arasındaki çelişkiyi 

giderebilmek için (20) bu hükmü mehaz
daki şekliyle anlamamız gerekir (21).

Tüzükte sebep gösterilmiş olsa 
bile üye sebebe değil, fakat sebebin 
varlığına (sübutuna) yani böyle bir 
sebebin mevcut olmadığına veya çıkarma 
kararı alınırken gerekli şekle uyulmadığı- 
na, yani kararı alan organın yetkili 
olmadığına veya karar alınırken gerekli 
usule uyulmadığına itiraz edebilir (22) 

Nitekim 20.9.1950 tarih ve 4/10 
sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Kararında : "Medenî Kanunumuzun 65 
inci maddesindeki "her

ile m.68

erdi i ilmesininsona

meslekitaşıyıp

.. ... . i İd takdirde
ihraç aleyhine ikarnei dâva olunamaz"
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çıkarabileceğini, tüzükte yer alan sebep 
göstermeden üyeyi çıkarılma hükmünün 
geçersiz olduğunu kabul etmek gerekir.

2) Kanuni Çıkarma Halinde İtiraz

rağmen, üyenin haklı sebeplerle dernekten 
çıkarması imkânını tanımaktadır (32).

Haklı ve önemli sebeplerin varlığı, 
her olayın özelliğine göre hakkaniyet 
ölçüleri içinde takdir edilmelidir (MK. 
m. 4). Hakim takdir yetkisini kullanırken, 
kendini derneğin ve üyenin yerine koyması 
ve de somut olayın bütün şartlarını 
dikkate alması gerekir (33).

Dürüstlük kuralına göre üye ile 
olan ilişkiye devam etmesini dernekten 
beklemeyi imkânsız yani çekilmez kılan 
bir sebebin varlığı, çıkarma sebebinin 
önemli ve haklı olması için yet erlidir

tehlikeye 
düşmanca

Dernek tüzüğünde çıkarılma sebepleri 
kanuniaçıklanmamışsa, 

bahsedil i r.
çıkarmadan 

Derneğin kanuni çıkarma 
hakkı sadece tüzükte hiç hüküm bulunma
ması 
öze!
halde dahi mevcuttur.

hali yanında, çıkarına sebeplerinin 
olarak tüzükte sayılmış olduğu

MK. m.65/2'de bu yetki şu şekilde 
düzenlenmişi i :
dair bir hüküm mevcut değilse, ihraç 
ancak cemiyet kararıyla muhik sebeplere 
müsteniden olabilir."

2098

" N izam nam ede ih raca
(34). Derneğin amacının

(35),sokulması
davranışlar (36), derneğin isim ve şöhreti
ni tehlikeye düşürme, derneğe karşı 
ödevlerini (özellikle idarecinin) yerine 
getirilmesindeki kusur, demekte güven 
ve huzuru bozucu davranışlar önemli ve 
haklı çıkarına sebebi olarak kabul edile
bilir.

derneğe

sayılı Dernekler Kanunu 
uyarınca dernek tüzüğünde üyelikten 
çıkarılmanın şart ve şekilleri gösterilme
lidir (m.8/b.4). Geçerli bir şekilde kurul
muş bulunan bir derneğin çıkarma sebep
leri konusunda tüzükte bir eksikliğin 
bulunduğunun kabul edilmesi mümkün 
görünmemektedir. Çünkü tüzükle kanunun 
aradığı, hükümlerden birinin eksikliği 
görüldüğü takdirde, sebep konusundaki 
bu eksikliğin idarece istenmesine rağmen 
otuz gün içinde giderilmemesi durumunda, 
derneğin feshine ilişkin hükümlerin 
uygulanması yönüne gidilir; ayrıca 
derneğin faaliyeti durdurulabilir (DK. 
m. 10). Bu yüzden dernek tüzüğünde 
çıkarma sebeplerinin eksik bulunması 
pek düşünülemez. Ancak böyle bir eksik
liğin idarece gözden kaçırılması sebebiyle, 
çıkarma konusunda hiçbir hüküm tüzükte 
yer almayabilir.

Bu halde kanuni çıkarına kararı 
sadece genel kurul tarafından alınabilir. 
Bu yetki onun geri alınamıyacak hakkıdır. 
Eğer bu hak tanınmamış olsaydı, dernek 
amacına zararlı olan bir üyenin dernek 
içinde barındırılması zorunda kalınabilirdi.

Kanuni çıkarma halinde çıkarmanın 
haklı bir sebebe dayanması gerekir. 
Dernek açısından üyeliğin devamı derneğin 
gayesini tehlikeye düşürüyorsa, derneğin 
çıkarma kararı haklıdır (29) (30).

Kanunun "haklı sebepler"
İsviçre Medeni Kanununun 
metninde olduğu gibi "önemli sebepler" 
(VVichtige Grunde) olarak 
gerekir.

Dernek tüzüğünde çıkarma sebepleri 
konusunda hüküm bulunmaması lıalinde, 
çıkarma ile üyeliğe son 
çıkarmayı haklı gösteren önemli sebeplerin 
varlığını aramak gerekir (31).

Alman Hukuku, dernekten çıkarma 
ile ilgili bir düzenlemeye yer vermemesine

Böylelikle tüzükte hiç hüküm 
bulunmaması halinde sebebin önemli 
olması aranarak, üyenin keyfi ve üye 
çıkarına hakkının sınırsız kullanılmasından 
doğacak sorunlar önlenmiş olunacaktır.

hakkın kötüye 
alınması

Yalnız şu halde, 
kullanıldığı itirazının dikkate 
gerektiği ileri sürülmüştür : Objektif ve 
gerçek anlamda önemli olmayan bir 
sebep, çıkarmaya yetkili organ tarafından 
gerekli özen gösterilmediğinden batalı 
ve isabetsiz bir takdir sonucu önemli ve 
haklı bir sebep olarak kabul edilmişse; 
çıkarma hakkının kötüye kullanılması 
durumu gerçekleşecektir (37).

Geçici3) Şarta Bağlı Çıkarma 
Çıkarma

Çıkarma kararı, yenilik doğuran 
bir işlem olduğuna göre, şartsız olarak, 
yapılması gerekir. Ancak doktrinde 
şarta bağlı çıkarmanın, şartın gerçekleşip 
gerçekleşmiyeceği hususu hiçbir tereddüte 

vermiyecek kadar açık ve belirli 
kabul edilmesi gerekliği düşüncesi 

sürülmektedir (38).

yer
ise

Kaldık kiileri .
tüzükle şartlı çıkarmaya yer verilmiş 
ise, bu halde iradi şart sözkonusu olduğun
dan açıklık ve belirlilik ilkesi ihlal 
edilmiş olmaz ve bu durumda şartlı 
çıkarına mümkün olabilir (39).

Yeri gelmişken geçici çıkarmaya 
kısaca değinmekte yarar bulunmaktadır. 
Geçici çıkarmada üyelik sıfatı 
ermez; sadece üyenin hak ve yükümlülük
leri askıya alınmaktadır. Geçici çıkarmada, 
çıkarma, sadece bir zaman boyutu ile 
sınırlandırılmıştır. Yaıılız tüzükle açıkça

deyimi
almanca

anlamamız

sonaverebilmek için,
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onayı olmadığından, öncelikleöngörülen hallerde geçici çıkarma, söz 
konusu olabilir (40). Bu karar aleyhine 
MK. m.65 değil, 
hareket edilmelidir.

III. Şekli İtiraz Sebepleri
1) Çıkarmaya Derneğin Yetkili 

Organının Karar Vermemesi

genel
kurula gitme imkânı tanınmalıdır (45). 
Genel kurulun dışında dernekten çıkarma
ya yetkili kılınan organa yetki devri, 
mutlak değil nispidir (46). Kaldı ki asıl 
olan derneğin uyuşmazlığı önce kendi 
bünyesinde çözmesidir (47).

Üyenin üyeliği, üyelikten çıkarma 
kararının kesinleştiği ana kadar askıdadır. 
Çıkarma kararı, kesinleşmesiyle birlikte 
hükümlerini üyenin öğrenmesinden itibaren 
geçmişe etkili olarak meydana getirir.

Diğer bir görüşe göre (48); dernek 
tüzüğü çıkarma kararı verme yetkisini 
genel kuruldan başka bir organa bırakmış 
ve tüzükte açıkça çıkarma. kararına 
karşı genel kurula gitme yetkisi üyeye 
tanınmamışsa, verilen çıkarma kararı 
kesindir ; bu durumda çıkarılan üyenin 
dernek genel kurulu nezdinde şikayet 
hakkı bulunmamaktadır.

m.68 çerçevesinde

Çıkarmaya yetkili
organı karar vermelidir. Genel hükümlere 
göre tüzükte aksine hüküm yoksa, çıkar
maya yetkili organ dernek genel kurulu
dur (MK. m.58/1, DK. m.26/b.9).

Dernekler tüzüklerinde, bu yetkiyi 
onur kuruluna, disiplin kuruluna, şube 
veya merkez yönetim kuruluna bırakabilir 

Ancak çıkarma yetkisinin bir 
üyeye, dernek dışında bir organa bırakıl
ması söz konusu olamaz.

Üyelikten çıkarma bir organın 
teklifi, diğer organın bu hususta karar 
vermesi gerektiği şeklinde tüzükle karşı- 
laşırılabileceği gibi, bir organın çıkarma 
kararı başka bir organın oııamına tabi 
tutulabilir.

derneğin

(41).

2) Dürüstlük Kuralına Uygun 
Karar Alınması

a. Yetkili Organın Toplanması
Çıkarma yetkisi tüzükle genel 

kurul dışında bir organa verilmiş olsa 
bile, genel kurulun bu yetkisi devam 
eder (42). Genel kurulun verdiği kararın 
yetki dışı olduğu iddia edilerek itiraz 
yoluna gidilemez.

Tüzükte çıkarmaya ilişkin hüküm 
yoksa, tiye hakkında çıkarma kararını 
ancak genel kurul verebilir (MK. m.65/f. 
son). Genel kurul dışındaki bir 
tarafından

Çıkarmaya yetkili organın, usulüne 
uygun çağrıyla toplantı yeter sayısında 
(49), toplantı yer ve toplantı yapılış 
usulüne uygun olarak toplanması gerekir. 
Bu konuda da tüzükteki düzenlemeye, 
tüzükte hüküm yoksa kanunda belirtilen 
tamamlayıcı hukuk kurallarına uyulmalıdır
(50).

toplanmasında 
usul kurallarına uyulmaması halinde, 
kararın mahkemece kaldırılması için 
usul eksikliğinin karara etkili olması 
gerekir; karara etkisi olmayan şekli 
eksiklikler dikkate alınmamaldır (51).

Yetkili organın
organ

dernekten çıkarılan üye 
çıkarma kararına karşı genel kurula 
şikayet yoluna başvurabilir. Genel Kurulun 
aldığı kararın kanuna ve dernek tüzüğüne 
aykırı olduğu iddiasıyla genel 
kararına karşı itiraz yoluyla mahkemeye 
başvurabilir (MK. m.68).

Doktrinde savunulan

kurul
b. Usulüne Uygun Bir Soruşturma 

Yapılması ve özellikle Üyenin 
Savunmasının Alınmasıçoğunluk

görüşünü göre (43) ; önce genel kurula 
gitme dernekten çıkarma kararına karşı 
doğrudan mahkemeye 
şartı 
hakkı

Toplantı yetkili kurul karar verme
den önce adalet kurallarına uygun bir 
soruşturma yapmak zorundadır. Soruştur
manın gereği gibi yapılması dürüstlük 
kuralına uygun bir karar alınmasını 
sağlar (52).

başvurabilmenin 
Üyenin seçimlik 

Genel Kurulda
değildir (44). 
söz konusudur, 

üyenin şikayeti uygun bulunmazsa yani 
yetkili organın verdiği çıkarma kararının 
kanun Bir disiplin yaptırımı olarak çıkarı

lacak üyeye kendini haklı çıkarması 
için mutlaka savunma hakkı tanınmalıdır 
(53). Bu hak kısıtlanmamalıdır (54).

Savunma hakkının tanınması, 
kişilik hakkı (55) olduğu kadar derneğin 
demokratik işlevinin vazgeçilmez kuralıdır 
((56). Bu hak üyelik hakkının bir sonucu 
olarak

ve tüzüğe uygun olduğu yönünde 
bir karar alınırsa, çıkarılan üye MK. 
m.68 gereğince mahkemede dava açabilir.

Üyeye, eğer çıkarma 
genel kurul dışında bir organ tarafından

çıkarma 
itiraz

kararı bir

verilmişse ; yenilik doğuran 
kararının varlığına mahkemeye 
hakkı kanun 
tarafların üyeliğin 
menfaatleri olduğundan

tarafından verildiğinden, 
devamında ortak

hakkınındernekten çıkarma
sınırını teşkil eder (57). Ayrıca savunma 
hakkının tanınması dernek üye ilişkilerinive çıkarılanın
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belirleyen dürüstlük 
m.2) bir sonucudur.

(MK.kuralının olması gerekir. Dernekten ayrılmış bir 
kimsenin ihracı mümkün değildir (63).

Çıkarmaya yetkili organın, tarafsız
lığı konusunda kuşkuya yol açan (64); 
suça göre ceza oranlığı ilkesinden sapacak 
(65) bir karar almaması gerekir, örneğin 
uzun süre çıkarmayı gerektiren sebep 
mevcut olup bilindiği halde seneler 
sonra olayı çıkarma sebebi olarak gün
deme getirme, yetersiz delil ve şüpheyle 
çıkarmaya karar verme, üyeye husumeti 
olan kişinin çıkarma kararına katılması 
ve verdiği oyun çıkarmada etkisi olması 
gibi.

Savunma hakkı üyeye, dernekten 
çıkarma sebebinin bildirilmesiyle bu 
konuya ilişkin savunmasının yapabilmesi 
ve gerekli delilleri göstermesi için 
makul sürenin verilmesini içerir.

Derneğin çıkarmaya yetkili organı, 
üyenin savunmasında gösterdiği iddialarını 
destekleyen delilleri toplama ve değerlen
dirme yükümü altında olduğu gibi çıkar
ma sebebiyle üyeliğine son verilecek 
kişinin lehinde olan delilleri de resen 
toplamalıdır.

Üyenin dernekten çıkarma sebebini 
bilmesi yeterli değildir. Bu hususta 
yetkili organın dernekten çıkarma ile 
sonuçlanabilecek sebebin üyeye bildiril
mesi gerekir.

Üyelikten çıkarma ile ilgili dernek 
tüzüğünde hüküm mevcut ise soruşturma
bu esaslara uyularak yapılır. Tüzükte 
hüküm yoksa, yetkili organ, dürüstlük 
kuralı çerçevesinde bu gibi imkânları 
üyeye tanımalıdır. Tüzükte çıkarmaya 
genel kuruldan başka bir organ yetkili 
kılınmış fakat verilen karara karşı
genel kurula şikayet yoluna gidilmemiş
se, genel kurulda da ihraç sebebi her 
yönüyle tartışma ve inceleme konusu 
yapılmalı yani verilen karar sadece
biçimsel yönden değil, işin esası yönünden 
de incelenmelidir; genel kurulda hakkında 
çıkarma kararı verilen üyenin savunması 
dinlenmelidir (58).

Çıkarma sebebinin üyeye bildiril— 
bildirilen sebepten

Verilecek karar keyfi değil, makul, 
haklı ve gerekçeli olmalıdır (66). Çıkarı
lacak kimsenin kusurlu olması şartı da 
aranmaz, derneğin amacını 
olması yeterlidir.

3) Süre

ihlal edici

MK. m.65*de dernek üyeleğinin 
çıkarma ile sona ermesi halinde karar 
aleyhinde mahkemeye müracaat için 
uyulması gerekli süre hakkında bir 
hüküm bulunmamaktadır. Doktrinde 
(67) ve uygulamada (68) MK. m.68'in 
kıyasen uygulanması sonucu, çıkarmanın 
öğrenilmesi tarihinden başlayarak bir

edilmesi gerektiğiay içinde itiraz 
kabul edilmektedir.

Çıkarma kararınım öğrenilmesinden 
itibaren bir aylık süre hak düşürücü 
süredir (69). Mahkeme bir aylık sürenin 
geçip geçmediğini resen araştırır (70).

Bu süre, yetkili organın çıkarma 
kararını öğrendiği tarihten, eğer genel 
kurula şikayet yoluna başvurulmuşsa 
genel kurulun bu konuda verdiği kararın 
öğrenilmesi tarihinden itibaren işlemeye 
başlar. Eğer hak düşürücü süre derneğin 
hileli davranışı sonucu iyiniyet kurallarına 
aykırı olarak geçirilmişse hak düşürücü 
süre savunması kabul edilmemelidir.

Emredici hükümlere (71), kamu 
düzenine, ahlaka ve genel adaba aykırı 
olan çıkarma kararı aleyhine bir aylık 
süre içinde mahkemeye başvurma zorunlu

cu.20). Bu çıkarma 
hükümsüz olduğundan

meşinden sonra, 
başka bir sebeple üye dernekten çıkarı-

bu nedenlelamaz. Zira yetkili organ 
çıkarma konusunda kendisini sınırlamıştır. 
Başka bir sebeple çıkarma prosüdürü 
uygulanacaksa, bu sebebin de yeniden 
bildirilmesi gerekir (59).

İsviçre Federal Mahkemesi (60) ve
kendisine(61), üyeye, 

imkânının verilmemesini, çıkarma 
sebebi olarak

Yargıtayımız 
savunma 
kararına ilişkin itiraz 
kabul etmiştir. luğu yoktur (BK. 

kararları kesin 
kesin hükümsüzlük her zaman tespit 
ettirilebilir (72).

c. Çıkarma Kararının Alınması
Çıkarmaya yetkili organ yeterli 

karar oranıyla üyeliğin sona ermesine 
karar vermelidir (62). Tüzükte bu konuda 

bir karar oranı örneğin oybirliği 
_ buna uyulmalıdır. Aksi takdirde 
çoğunlukla yetinilmelidir (MK.

IV. Üyenin Mahkemeye Başvurması 
1) Mahkemenin İnceleme Yetkisinin 

Kapsamı
ayrı 
aranmışsa 
mutlak 
m.60) olursa olsun,Çıkarma sebebi ne _

tüm şeklî şartların varlığını 
konusu yapabilir. Sebebin

Ancak her şeyden önce derneğin 
çıkarma kararı alabilmesi için çıkarılacak 
kişinin üyelik sıfatının devam ediyor

mahkeme
inceleme

37



mahkeme tarafından incelenmesi ise Mahkeme çıkarma kararını hukuka 
aykırı olmadığını tespit eder itirazı red 
ederse çıkarma kararı üyenin öğrendiği 
tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Mahkeme çıkarma kararının hukuka 
aykırı olduğu kanaatine 
organının kararını kaldırırsa 
sanki askıya alınmamış gibi 
statüsü devam eder ve 
zarfında haklardan yararlanır, yükümlü
lüklerden sorumlu olur. Zira mahkeme 
üyenin iddiasını kabul etmesiyle, derneğin 
çıkarma hakkının mevcut 
tespit etmiş olur.

Derneğin, üyeyi, yeniden üyeliğe 
alınması hakkında karar 
gerek yoktur (77).

çıkarma sebeplerinin tüzükte gösterilip 
gösterilmediğine göre değişmektedir. 
Mahkemece;

a. Tüzükte çıkarma sebepleri 
gösterilmişse, somut olayların çıkarma 
sebebi teşkil edip etmediği yani olguların 
çıkarma sebebine uygunluğu;

b. Tüzükte yetkili organa sebep 
göstermeden dernekten çıkarma hakkı 
tanınmışsa, çıkarmanın hakkın kötüye 
kullanılması teşkil edip etmediği yani 
derneğin dürüstlük kuralına uygun 
hareket edip etmediği;

c. Tüzükte hiç hüküm yoksa, 
çıkarmayı gerektirecek haklı ve önemli 
bir sebebin bulunup bulunmadığı ile 
birlikte cezanın oransalhğı ilkesinin 
zedelenip zedelenmediği değerlendirilme
lidir.

varıp yetkili 
üyelik 
üyelik 

üye bu süre

olmadığını

vermesine

3- SONUÇ

İhraç kararı dernek 
arasındaki sürekli borç ilişkisini 
erdirdiğinden, hakim, kararını dernek ile

sağlayacak 
Mahkemenin 

çıkarma kararının yerine daha hafif bir 
ceza verme yetkisi yoktur (74).

ile üye 
sona

2098 sayılı Dernekler Kanununda, 
çıkarılan üyenin çıkarma kararı aleyhine 
şikayet ve itiraz hakkına ilişkin bir 
hüküm bulunmaması MK. m.65 ve 68’in 
öneminin ve uygulama alanını arttırmak
tadır. Medeni Kanunun bu düzenlemesi, 
2821 sayılı Sendikalar Kanunu (78) ile 
1163 sayılı Kooperatifler Kanunundaki 
(79) birlik—üye ilişkilerinde genel hüküm 
olarak uygulama alanı bulacaktır.

Ancak MK. m.68'de öngörülen bir 
aylık sürenin başlangıcına esas olan 
tarihi belirlemek açısından, derneğin 
çıkarma kararını tebliğ yükümlülüğünde 
olması, usulüne 
yapılması, 
kalacak üyenin 
ve gerekçeli karar verilmesi gerektiği 
gibi hususlar, de lege feranda dikkate 
alınması gerekli önemli noktalardır.

2467 sayılı Kanun hükümlerine 
göre hazırlanan Türk Medeni 
öntasarısında getirilen

üye arasındaki dengeyi 
şekilde vermelidir (73).

2) Mahkeme Kararının Sonuçları
Çıkarma kararı 

arasındaki üyelik ilişkisine 
bozucu yenilik doğuran bir irade beyanı 
şeklinde olup, karşı tarafça öğrenilme- 

sonuç doğurur. Çıkarma 
kesinleşinceye 

Çünkü

dernekle üye 
son veren

siyle hukuki 
kararı kadar üyelik 

kanun koyucunun 
dernek üyesinin özgürlüğünü 

korumaktır (75). Kesinleşmesiyle birlikte 
sonuçlarını çıkarma 
öğrenildiği tarihten itibaren gösterir.

İster şikayet prosüdüriiyle genel 
kurulun alacağı aleyhe 
itiraz (MK. m.68), ister doğrudan çıkarma 
kararına itiraz (MK. m.65) yoluyla 
mahkemeye intikal eden üyeliğin 
ermesi konusundaki uyuşmazlık hakkında 
mahkemenin vereceği karar tespit 
kararı niteliğindedir (76). Çünkü çıkarı
lan üyenin varlığını iddia ettiği üyelik 
ilişkisi dernek tarafından kabul edilme
mektedir.

uygun bir soruşturma 
özellikle çıkarmaya maruz 

ı savunmasının alınması

askıdadır.
amacı

kararının üyece

olan karara Kanunu 
düzenlemede,

20.9.1950 tarihli ve 4/10 sayılı Yargıtay 
İçtihadı Birleştirme 
alınması, böylelikle kaynak düzenlemeye 
uygun olarak Medeni Kanunun 65 ile 
68 inci maddeleri arasındaki çelişkiyi gider
mesi açısından olumlu karşılanmalıdır.

sona dikkateKararının
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(5) KÖPRÜLÜ, s. 476.
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Madde Gerekçeleri, M.M. Vakfı, Ankara, 
1983, s. 57 ; Bkz. EREN,
ANTALYA, s. 402 vd.
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ARSA PAYI KARŞII.İĞİ KAT YAPIM S07.I.P.ŞMF.Sİ 

(Unsıırları-I Iukııkı Özolliklcri-Şckil Sorunu)

Ar.Gör. Pervin A YAZLI

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Roma Hukuku Atıabilim Dalı Öğretim Rlemanı

GİRİŞ :
rinin ihtiyaçlarını gidermektedir. Bu 
dununda müteahhit lıir çeşit organizatör 
v(' koordinatör görevini üstlenmekledir.

I. ARSA PAYI KARŞIUfll_KAT YAPIM 
S(V/.T.K^MR-SİNÎN I ANİMİ VKÜNSUKİ.ART

Nüfus artışı, küçük yerleşim merkez- 
İplinden göç 
bölgelerine yığılma, doğal süreç içinde 
gelişen çıkar ilişkilerini iyice kaosa 
sokmuştur. Arlan yerleşim sorunu nede-

den uzaklaşılmış,

kentleşme, sanayisonucu

»müstakil ev"niyle
hem arsa sahibi, hem daire veya iş 
yeri salın almak isteyen 3. kişi, heııı 
de hııııu sağlayan müteahhit yönünden 

olan ve daha çok insanın
çok 

Çeşitli

1. Tanım :
sahibiyle müteahhidin arala Mu

sahibinin
Arsa

da yaptıkları bu sözleşme; 
arsasını değerlendirmek 
müteahhidin de sermayesini değerlendir- 

kâr ehle etmek amacıyla yaptık- 
, bununla arsa 

bir bölümünün

a rsa 
gelir sağlamak,oldukça cazip

barınmasını sağlayan çok katlı, 
daireli yapılara geçilmiştir, 
maddi olanaksızlıklar veya sağlanmak

işbirliğine

ve

ıııek ve
Inıı bir anlaşma olup 
sahibi arsa paylarının 
mülkiyet ini müteahhide geçirmekte 
lıfıl ün i payların mülkiyetini ise kemli
üstümle alıkoymaktadır. Ihma karşıt 
müteahhit de mülkiyeti kentlisine devred,- 
|,.M arsa payları karşılığımla atsa sahilime 
|,aeıııısız hüİümler yapımını üstlenmektedir. 
Dolayısıyla arsa sahihi ve "itıteahhırlın 
aralarımla yaplıklaıt hu sözleşme . 
"Arsa sahihinin nisasına ait hellı paylan 
müteahhide ve 3. kişiye devre, mey., 
müteahhidin ise hu pay karşıl.Rindn 

üzerimle bağımsı* bölümler yapma
sahihinin

m raflarıçıkarlar
yöneltmiş, günümüzde oldukça yaygın 
bir şekilde uygulama alanı bulan arsa 

karşılığı kat yapımına yol açmıştır.
pratik bir çözüm yolu

ısı enen
bir

payı
Böylelikle soruna 
bulunmuştur.

Teknik yönden gerekli bılgı vo 
elemana sahip olan müteahhidin çeneli.k- 
le binayı yapabilmek için paraya ihtiyacı 
vardır, iş sahihinin arsasına bina yapıp 
buna ait bağımsı* bölümleri veya tler.de 
yapılacak bağımsı* bölümlere nıl arsa 
paylarını -uyculanıanın deyimi ile toprak- 

3 kişiye satmakta- ve finansman 
ihtiyacını gidermektedir. Aynı «imamla
da kâr elde etmektedir.

arsa
ve bu bağımsız bölümlerden arsa 
pııvına ait olan kısmı devir borcu altına 
giıdiği sözleşmedir» şeklinde tanımlanabilir.

2. Unsurları :

t an

isi eyetıArsasını değerlendirmek 
arsa sahibi ise «erek teknik, gerekse 
,mlî acıdan çoğu kez yetersizdir Hu 
durumda bir müteahhitle, MU P^nrm

kendisine oturacağı 
kez

çalıştığımız
unsurlarınıYukarıda yapmaya 

göre sözleşmenintanıma
söyle sıralayabiliriz :

A. Ta rallar arasında anlaşma,
B. Arsa sahibinin arsa payını 

müteahhide devir horcu,
C. Müteahhidin bina yapma ve 

bağımsız bölümleri devir borcu.
A. Taraflar Arasında Anlaşma: Arsa pa>ı

karşılığında
bir daire yapılması yanında çoğu 
bundan ıhılın fazlasının yani ek ütmeleri., 
de verilmesi için, anlaşmaktadır.

Boylere müteahhit İm yandan 
arsa sahihinin arsasını değerlendirmekte, 
diğer taraftan 3. kişilere <'e bacımstz 
bölümleri satarak küçük tasarruf sa ı p

devri
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15. M DYargıtay
tarihli kararında (1), "arsa 
müteahhide ait pay üzerindeki ipoteği

sözleşme
hükümleriyle objektif iyiniyet kurallarına 
aykırı olacağı ve tapuda müteahhit 
adına kayıtlı pay üzerindeki 
ipoteğin kaldırılmasının 
hükme bağlanmıştır.

Arsa payının bir bölümünün 
müteahhide devredilip 
tescili sırasında bu işlemle

29.5.1984
sahibinin

nınkarşılığı kat yapım sözleşmesinde her 
iki taraf da, birbirine karşılıklı bir 
takım edimleri yerine getirmeyi üstlen
mektedir. Tarafların aralarında yaptıkları 
bir mübadele anlaşmasıdır. Sözleşme 
genellikle şu şekilde oluşmaktadır : 
Müteahhit arsa üzerinde ileride kat 
mülkiyetine çevrilecek bir bina yapmayı 
taahhüt etmektedir.

İnşa edilecek binadaki bağımsız 
ve bu bağımsız bölümlere 

isabet edecek arsa payı oranları belirlen
mektedir. Arsanın verimi yüksek ise 
arsa sahibinin alacağı bağımsız bölüm 
oranı da yüksek olacaktır. "Arsa verimi" 
nin anlamı 
bölüm
Müteahhit belirlenen bu bağımsız bölüm
lerden bir kısmının -arsa sahibine bırakı
lan kısım- arsa sahibine teslim edilmesini 
üstlenmektedir.

Arsa sahibi de kendisine yapılacak 
bağımsız bölümlere ait arsa payını 
kendi üzerine bırakarak diğer payları 
müteahhide devretmeyi taahhüt etmekte
dir. Karşılıklı olarak yüklenilen bu 
edimler arasında doğuş ve görev açısından 
bir bağlılık sözkonusudur.

kaldırmaya yanaşmamasının

mevcut 
gerektiği"

adına 
birlikte

taşınmaz üzerinde kat irtifakı kurulmakta, 
müteahhide geçen arsa paylarıyla arsa 
sahibinin devretmediği arsa 
yapılacak bağımsız bölümler bu kat 
irtifakının bünyesinde belirtilmektedir.

b) İkinci halde, arsa sahibi müteahhi
din hissesine düşen arsa payını tümden 
devretmemekte, 
bitene kadar arsanın mülkiyetinin kendi 
üzerinde kalması, inşaatın ilerleyiş 
aşamasına göre kısım kısım devredilmesi 
yoluna gitmektedir. örneğin, birinci 
katın kaba inşaatının bitiminde belli 
bir oranın, ikinci kat betonunun atılmasın
da belli bir

bölümler onun

payına
arsanın ne kadar bağımsız 

yapılmasına imkân verdiğidir.

bağımsız bölümler

oranın devri gibi. Böylece 
inşaat bittiğinde müteahhide devredilmesi 
öngörülen arsa paylarının da tamamı 
devredilmiş olacaktır. Bu tip arsa payı 
karşılığı kat yapım sözleşmesinde inşaat 
sırasında kat irtifakı kurulmamakta ve 
tapuda herhangi bir işlem yapılmamakta
dır. Tarafların borçları, arsa payı hissele
ri, bağımsız bölümler ve diğer hususlar 
aralarında yaptıkları -resmî şekle uygun- 
sözleşmede belirtilmektedir. Müteahhit 
sözleşmede belirtilen esaslara göre 
inşaatı tamamlayacağını, buna karşılık 
arsa sahibi de müteahhidin 
düşen bağımsız bölümler 
yetkisi
Bu ikinci durum

B. Arsa Sahibinin Arsa Payını Müteahhide 
Devir Borcu : Müteahhidin sözleşme ile 
kendisine yüklenilen edimi yerine getire
bilmesi için arsa sahibinin kendisine 
verilecek bağımsız bölümlere isabet 
eden arsa payını kendi üzerinde bırakarak, 
müteahhide bırakılması öngörülen bağımsız 
bölümlerin bağlanacağı 
müteahhide devretmesi gereklidir.

arsa payını

Arsa payının devri iki şekilde yapılabilir:
a) Birinci halde, arsa sahibi veril

mesi kararlaştırılan arsa payının mülkiyeti- 
nı müteahhide devretmekte, diğer payları 
kendi mülkiyetinde tutmaktadır. Müteahhit 
mülkiyetini devraldığı 
değerini nakden ödememekte, 
devredilen ve arsa sahibinin mülkiyetini 
devretmediği arsa 
bölümler 
sahibi

payına 
için satış 

vereceğini taahhüt etmektedir.
arsa sahibi açısından 

bir güvence oluşturur; ama müteahhit 
yönünden pek geçerli bir yol alduğu 
söylenemez. Müteahhit çoğu kez sermaye 
olarak güçlü olmadığı ve kredi alması 
da kendisine pahalıya mal olacağı için 
küçük tasarrufları harekete geçirmesi 
gerekecektir. Bunun sağlanması da, 
müteahhide arsa payının başlangıçta 
devri, müteahhidin de bu paylara ait 
olmak üzere yapılacak bağımsız bölümleri 
arsadan -uygulamanın deyimi ile toprak
tan- satabilmesi, dolayısıyla sermayesini 
güçlendirmesi yoluyla olacaktır.

arsa payının
kendisine

payı üzerine bağımsız 
yapımını üstlenmektedir. Arsa 

payının devrinden doğan 
ve inşaat yapılması suretiyle ödenecek 
olan alacağı için, mülkiyeti müteahhide 
geçmiş arsa payları üzerine kendi yönün
den bir güvence oluşturmak üzere bu
payları karşılayacak değerde ipotek
koydurmaktadır. İpotek, inşaat ilerledikçe 
binanın bitişine göre çözülmektedir. 
Bu durum ve müteahhidin bina yapma 
borcunun ayrıntıları noter tarafından 
düzenlenen sözleşmede belirtilmektedir.

arsa

C. Müteahhidin Bina Yapma ve Bağımsız 
Bölümleri Devir Borcu :
Arsadan kat satışında müteahhit, gerek
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anlaşma gereği, yukarıda belirttiğimiz 
şekilden birisi ile, kendisine verilmesi 
kararlaştırılan gerekse arsa sahibine 
ait olan arsa payları üzerinde bağımsız 
bölümler inşa etmeyi ve arsa sahibinin 
arsa payına isabet eden bağımsız bölümle
ri devretmeyi üstlenmektedir.

Esasen müteahhit yapılan sözleşme 
ile birbirine bağlı iki edimi borçlandır
maktadır :

-Kendine verilen arsa payına 
karşılık bu arsa üzerinde bina yapmak,

-Bağımsız bölümlerden arsa sahibi
ne ait olanı devretmek.
II. ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIM 
SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ ÖZELLİKLERİ:

sözleşme tipleri, edimin içerik ve yükle
nilme biçimine bağlı sözleşmelerin 
esaslı unsurlarını kısmen veya tamamen 
yasanın öngörmediği bir bütünlük içinde 
birleştiren tek bir sözleşme türüdür (3).

Kendisini meydana getiren unsurlar
dan bir tanesinin ayrılması yeni sözleşme
nin oluşma biçimini bozar, hatta yıkar. 
Bu nedenle sözleşmeyi unsurlara bölmek 
ten kaçınmak gerekir. Esasen sözleşmenin 
bütün olarak ele alınması tarafların da
amacına uygundur : Böyle bir sözleşmeyi 
yaparken tarafların niyeti iki sözleşmeyi 
birleştirmek değil, tek bir sözleşme 
meydana getirmektir. Her ne kadar 
Yargıtay 15. HD nin 25.12.1987 tarihli 
kararında (4) "her bir edimin alındığı 
sözleşmenin kurallarının doğrudan doğruya 
uygulanacağı, ancak bu değişik sözleşme 
tiplerine ilişkin kurallar birbirine ters 
düşerse karşılıklı çıkarların tartılmasına 
göre hakkaniyete uygun bir çözüme 
ulaşılması gerektiği" kabul edilmekte 
ise de, her şeyden önce hukukî değerlen
dirmede karışık muhtevalı sözleşmeyi 
bir bütün olarak kavramak gerekir. 
Yasada düzenlenen sözleşme tiplerinden 
farklı bir anlam taşıyan karışık muhtevalı 
sözleşmeyi bu 
tanesine tâbi tutmak, 
özgü anlam ve yapısına uygun 
sonuçların
engel olmaktır (5). Bu durumda hukuk 

taraflara tanınan sözleşme

1. Karışık Muhtevalı Sözleşme Olması :
Müteahhidin nitelikleri bir bina 

eser sözleşmesinin 
meydana getir me-

yapımını üstlenmesi 
aslî ediminin -eser 
belirleyici özelliğini taşır. Dolayısıyla 
arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmesin
de müteahhidin borcu eser sözleşmesinde
ki müteahhidin borcuna benzer. Ancak 

sözleşmesini meydana getiren tek 
yapma değildir. BK. md.355'6 

göre bir diğer unsur "eserin ücret 
karşılığı" yapılmasıdır. Ücret deyiminin 
geniş yorumlanmasını, sadece paranın 
değil, malî değeri olan eşya, çalışma 
hatta başka bir eserin de bedel olabile
ceğini ileri süren müellifler bulunmakta 
ise de (2), kanımızca ücretin paradan 
başka birşey olarak kabul edilmesi 
sözleşmenin tipinin değişmesine yol 
açacaktır.

Konuya
baktığımızda ise bir başka sözleşme ile 
karşı karşıya geliri: Arsa sahibinin 
borcu, arsanın belli bir payını kendisine 
verilecek bağımsız bölümlere karşılık 
müteahhide devretmek olduğuna göte 
burada da satım sözleşmesinin belirleyici 
özelliklerini görürüz.

O halde tarafların 
borçlar yönünden iki
araya gelmektedir. Ancak...............
karşılığı kat yapım sözleşmesini tümüyle 
ne eser sözleşmesi ne de satım sözleşmesi 
olarak nitelendirmek ve bu sözleşmelere 
ait kuralların uygulanacağını kabul 
etmek mümkün değildir, bu 
karışık muhtevalı sözleşme olarak nitelen
dirilmek gerekir. Karışık muhtevalı 
sözleşmenin, doğuş nedeni yasada genel 
hükümlerin yanında bir takım sözleşme 
tiplerinin düzenlenmiş olması ve aynı 
zamanda sözleşme serbestisi ilkesinin 

olmasıdır. Karışık muhtevalı

eser 
unsur eser

tiplerden yalnız bir 
onun kendisine 

hukukî
doğmasınabir kısmının

düzenince
serbestisi ilkesi de ihlâl edilecek ve 

ilişkilerini
düzenlemek olanağından mahrum olacak
lardır.

diledikleri gibitaraflar

yönündensahibiarsa
2- Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım 
Sözleşmesinin Ani Borç İlişkisi Oluşturması:

Arsa payı karşılığı kat yapım 
sözleşmesinin "ani edimli sözleşme" ini 
yoksa "sürekli edimli sözleşme" mi 
olduğu sadece sözleşmenin hukukî özelliği
nin belirlenmesi açısından değil, dönme,

vermeleriyüklendiği
tarafların sözleşmeye 
açısından da büyük önem taşımaktadır. 
Zira ani edimli sözleşme olarak nitelen
dirilirse ilişki geçmişe yönelik olarak 

erdirilecek, sürekli edimli sözleşme 
ileriye yönelik

sonbirsözl eşme
arsa payı

sona 
denilirse 
mümkün olacaktır.

Sürekli borç ilişkisinde sözleşmenin 
aslî edimlerinden hiç değilse biri sürekli
dir, belirli ya da belirsiz bir zamana 
yayılmıştır. Öyle ki bu aslî edim kesinti
siz bir zaman içerisinde her an gerçekleş
ti rilmekte ve edimin borçlusu âdeta 
bütün zamanını ifaya ayırmaktadır. Ani

sona erme
nedenle

tanınmış
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nedeniyle benzer bir talepte bulunarak 
ücretin -kendisine verilen arsa 
arttırılmasını isteyebilecek midir ?

Ahde vefa, sözleşmeye bağlılık 
kuralının sınırı, daha üstün bir ilke 
olan dürüstlük ilkesidir.

borç ilişkisinde edimin yerine getirilme
siyle borcun sona ermesi aynı anda 
olmaktadır. Bu anda da alacaklının

payının-

edimde olan çıkarı gerçekleşmektedir. 
Ani borç ilişkisinde amaç edimin yerine 
getirilmesiyle çıkarın gerçekleştirilmesi 
ve bağlılığın çözülmesidir. Gerçi sürekli 
borç ilişkisinde de amaç alacaklının 
çıkarının gerçekleştirilmesidir. Ancak 
burada edim borcu ilişkinin devam 
ettiği süre içinde ifa edilmekte, amaç 
her an gerçekleşmektedir (6). Bazı 
müellifler (7) arsa payı karşılığı kat 
yapım sözleşmesinin ani edimli sözleşme 
olduğunu kabul ederlerken bazı müellifler 
de (8) burada sürekli borç ilişkisinin 
varlığını kabul etmektedirler.

Müteahhidin işi borçlanılmış edimin 
tümü dışında kalan bir hazırlayıcı 
faaliyetten ibaret görülemez, eserin 
meydana getirilmesinin yolu yordamı 
da önem taşır. Alacaklı yönünden değil 
de edim eylemleriyle eseri yaratacak 
borçlu yönünden bakıldığında konuyu 
sürekli borç ilişkisine ait kurallara 
oturtmak daha uygun gibi görünse de 
bu sözleşmeye sürekli borç ilişkisi 
niteliği vermez. Zira konusu iş görme 
olan sözleşmelerde edimin 
getirilmesi, diğer bir ifade ile 
yaratılması zaman alır : Ancak yaratılan 

ister maddi ister gayrımaddi olsun 
alacaklının çıkarı ifa ile gerçekleşir. 
Yani sorun borçlunun edime yönelik 
hareketlerinin uzun sürmesi değil, 
edimin yerine getirilmesinin yani alacak
lının çıkarının bir anda mı yoksa zaman 
içerisinde yayılmış bir şekilde mi gerçek
leştiğidir. Dolayısıyla arsa payı karşılığı 
kat yapım sözleşmesini sürekli borç 
ilişkisi olarak değil, ani borç ilişkisi 
olarak kabul etmek gerekir.

Borçlunun
sözleşme gereği yüklendiği borçlan ifa 
etmesinin hal ve koşullarının sonradan 
değişmesi sebebiyle ağır zararlar doğura
cak olması halinde, ondan herşeye 
rağmen sözleşmeye devam etmesini 
istemek dürüstlük kuralına aykırıdır. Bu 
durumda yargıç, "clausula rebus sıc 
stantıbus" hal ve koşulların pek fazla 
değişmesi sebebiyle sözleşmeyi yeni 
koşullara uyduracak veya feshedecektir.

Eser sözleşmesinde ücretin paradan 
başka bir şey olarak kabulü ücretin 
götürü olarak belirlenmesi anlamına 
gelir (9). Götürü olarak belirleme; 
ücret miktarının, kısmen veya tamamen, 
müteahhidin işe başladıktan 
fiilen yaptığı masraflara ve ortaya 
çıkınca taşıdığı değere bağlı tutulmaması- 
ıu şart kılar. Yapılacak şey tahmin 
edilenden fazla emek ve gideri gerektirse 
bile müteahhit bedelin arttırılmasın 
isteyemez (10). BK. md.365/1 de götürü 
pazarlık edilmiş olduğu takdirde işin 
kararlaştırılan 
zorunlu olduğunu, bedel artımı istenerne- 
yeceğini hükme bağlamaktadır. Bu, 
müteahhidin tedbirli bir iş adamı olması 
gereğinden kaynaklanmaktadır. Müteahhit 
iyice hesap ederek işe başlamalı, hesabın
da hata ederse sonucun kendisine ait 
olacağını bilmelidir.

Ücretin masraflara göre tesbiti, 
azamî bir sınırın aşılmaması 

kararlaştırılmışsa bu sınır ancak götürü 
ücrete ilişkin BK. md.365/11 deki şartlar 

arttırılabilir. Bu fıkraya göre 
önceden tahmin olunamayan veya olunupta 
iki tarafça dikkate alınmayan haller 
işin yapılmasına engel 
yapılmasını

sonra

meydana
bedele yapılmasınınsonucun

eser

fakat

varsa
3.. Arsa ^ Payı Karşılığı Kat Yapım 
Sözleşmesi ve Ahde Vefa (Pacta Sund 
Servanda) -Öngörüleınezlik 
Rebus Sıc Stantıbus) Kuralı :

"Ahde vefa" tarafların yaptıkları 
sözleşmeye sadık kalmaları ile ilgili bir 
kural olarak hukukumuzda yer alır.

Sözleşmenin yapılmasından 
koşulların değişmesi, ifanın 
değerine göre fazla çalışma ve masraf 
gerektirmesi halinde sözleşme tekrar 
gözden geçirilebilecek midir ? Diğer bir 
deyişle, örneğin arsa değerinin oldukça 
yükselmesi halinde arsa sahibi kendisine 
verilmesi kararlaştırılan bağımsız bölümle
rin arttırılmasını yahut müteahhit 
inşaat malzemelerinin fiatının yükselmesi

olursa veya 
son derece güçleştirirse 

yargıç takdir hakkı dolayısıyla taraflarca 
kararlaştırılmış olan bedeli arttırır 
veya sözleşmeyi fesheder. önceden 
tahmin edilememe koşulunda uzman 
olmayan iş sahibinin değil, uzman olan 
müteahhidin öngörme olanağına sahip 
olup olmadığına bakmak gerekir. Tarafla
rın öngörebilecekleri ve fakat meydana 
gelmeyeceğini kabul ettikleri olağanüstü 
Aylara gelince ; iyiniyet kuralları 
gereğince bu gibi olaylar meydana 
geldiği takdirde sözleşmenin yapılmama
sı gerekiyorsa, bu olaylar yine bedeli 
arttırma veya fesih sebebi olarak gözönü-

(Clausula

sonra
edanın
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ıneı alınacaktır. Ortaya çıkan olağanüstü 
hal eserin belirlenen götürü ücretle 
tamamlanmasına engel olmalı veya 
bunu aşırı derecede güçleştirmiş olmalıdır. 
Müteahhit açısından 
değil
nun ortaya çıkması sözkonusu olmalıdır 
(ll). Ücret yükseltilirken de müteahhidin 
mîıtad rizikosu dışında kalan masraf 
artmaları hesaba katılacaktır. Ücretin 
arsa payı olarak verildiği arsa 
karşılığı kat yapımında da arttırmanın 
para olarak yapılması uygundur. Zira 
taraflar aralarında bir sözleşme yapmışlar 
ve bu sözleşmede arsa üzerine ne kadar 
bağımsız bölüm yapılacağını, bu bağımsız 
bölümlerin kimlere ait olacağını belirt
mişlerdir. Arsa payı verilmesi şeklinde 
yapılacak ücret artışı arsa sahibinin 
bağımsız bölümlerinin azalmasına yol 
açacaktır ki bu da aleyhine olacaktır.

BK. md.365/11 nin arsa sahibi 
yönünden uygulanabilirliği var mıdır ? 
Kendisine verilen daireler ödediği ücret 
-arsa payı- karşılığında oldukça oransız 
kalıyorsa bu maddeye göre bir arttırma 
talep edebilecek midir ? Diğer bir 
deyişle arttırma talebinin hangi hukukî 
sebebe dayandırabilecektir ?

Bu maddenin uygulanma sınırları 
kararlaştırılan götürü ücretle eserin 
meydana getirilmesinin zorlaşması, 
dikkate alınmayan hallerin işin yapılma
sına engel olmasıdır. Arsa sahibinin 
verdiği arsaya karşılık kendisine yapılan 
daire veya işyerlerinin oransız kalması 
kanımızca işin yapılmasına engel değildir. 
Yani arsa sahibi BK. md.365/II ye 
dayanamayacaktır. Ancak meydana 
gelen maliyet artışına karşın arsa 
bedeli artmamış veya maliyet artışına 
göre daha az bir artış meydana gelmiş 
olabilir. Arsa sahibi bu maliyet artışını 
karşılayamayacaksa BK. 
dayanabilmelidir. Bu 
olarak clausula rebus 
kuralının genel anlamı içerisinde hal ve 
koşulların pek fazla değişmesi sebebiyle 
sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesini 

sahibi de talep edebilecektir.

Bu istisnalardan birisi MK. md.634 
de yer almaktadır. Maddeye göre 
"mülkiyeti nakleden sözleşmeler resmî 
şekle tâbi olmadıkça geçerli olmazlar'1. 
Bu maddenin kaynağı olan İsviçre MK. 
md.657/1 in almanca metninde ise 
"mülkiyeti geçirmeye yönelik sözleşmenin 
bağlayıcı olması, resmî şekilde düzenlen- 

ihtiyaç gösterir" denilmektedir.
md.634 deki ifade

mîıtad rizikonun 
aşırı bir riziko -'Süper riziko-

mesıne
Dolayısıyla MK. 
kaynak kanundaki anlamıyla değerlendiril
meli ve mülkiyeti nakil borcu doğuran 
sözleşmelerin resmî şekle tâbi olması 
gerektiği kabul edilmelidir.

Aynı şekilde BK. md.213 e göre 
"gayrimenkul satımı muteber olmak 
için resmî senede raptedilmek şarttır".

Şekil şartı getirilmesinin nedeni 
sözleşmenin taraflarını düşünmeye sevket- 
mek ve onların acele ile istemedikleri 
bir işlemi yapmalarını önlemek, sözleşme
nin resmî memur önünde yapılmasıyla 
onlara iradelerini güven içinde açıklama 
imkânını sağlamaktır (İla).

BK. md.213 taşınmaz satım sözleş
mesi ile ilgi idi r. Arsa payı karşılığı kat 
yapım sözleşmesi karışık muhtevalı 
sözleşmedir, dolayısıyla bu sözleşmeyi 
tümüyle ne eser sözleşmesi saymak ve 
buna ait kuralları doğrudan doğruya 
uygulamak, ne de taşınmaz mülkiyetini 
devir ediminden hareket ederek taşınmaz 
satımına ait kuralları uygulamak olanağı 
vardır. Arsa payı karşılığı kat yapım 
sözleşmesinde arsa sahibinin borcu 
arsayı teslim ve arsa payının mülkiyetini 
devirdir. Bu sözleşmenin resmî şekle 
tâbi olması arsa sahibinin bu ediminden 
dolayı MK. md.634 gereğidir. Konuyu 
MK. md.634 ün niteliği yönünden ele

: Maddeye 
mülkiyeti

payı

aldığımızda aynı sonuca 
göre aksi belirtilmedikçe 
devir borcu doğuran işlemlerde şekil 

arancaktır. Yani MK. md.634 e
olan resmî 

aranmadığının 
md.634

varırız

md.365/II ye 
maddeden ayrı 

sıc stantıbus

şartı
göre bu tür devirlere esas 

Ancak şekilşekildir.
açıkça belirtildiği halde MK. 
uygulanmayacaktır. Diğer bir deyişle 
MK. md.634 yasada aksi belirtilmeyen 
hallerde değil, belirtilen hallerde uygulan
maz. Arsa payı karşılığı kat 
sözleşmesi yasada düzenlenmemiş olduğu 
için şekil ile ilgili bir hüküm bulunma
maktadır. O halde MK. md.634 burada 
uygulanacak ve sözleşmenin resmî şekilde 
yapılması geçerlilik şartı olarak aranacak
tır (12). Müteahhidin eser yapma borcu 
yönünden bir şekil şartı gerekli midir ? 
Her ne kadar müteahhidin eser yapma 
edimi yönünden her hangi bir şekil

arsa
III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE ŞEKLE 
UYMAMANIN SUNUMLARI

yapını

1. Şekil Sorunu :
Hukukî işlem ve sözleşmeler, 

yasada açıklık bulunmadıkça şekle tâbi 
değildir. BK. mdJll/I sözleşmelerde 
şekil serbestisi esasını getirmiş, 2. 
fıkrada ise bu esasın istisnalarının da 
bulunabileceği hükme bağlanmıştır.

47



genişletmiştir (16).
KMK. göre ilerde kat mülkiyetine 

çevrilmek üzere orsa payına bağlı olarak 
kot irtifakı kurulabilir. Kat irtifakı 
kurulduktan sonra arsa 
irtifakından ayrı 
mümkün değildir.

kat irtifakından

şartı gerekli midir ? Her ne kadar 
müteahhidin eser yapma edimi yönünden 
her hangi bir şekil şartının gerekli 
olmadığını ileri süren müellifler bulun
makta ise de (13) kanımızca bu sözleşme
nin karışık muhtevalı sözleşme olması 
edimlerle ilgili olarak eser sözleşmesi 
ve satım sözleşmesi diye ayrılmasını ve 
her edime ait kuralların doğrudan 
uygulanmasını engeller. Sözleşmenin bir 
bütün olması ve hükümlerinin öncelikle 
uygulanırlığı nedeniyle müteahhidin 
borcunun da resmî şekle bağlı olması, 
taşınmaz mülkiyetini nakil, borcuna 
karşılık diğer tarafın borçlandığı bütün 
edimlerin de resmî şekle uygun olarak 
düzenlenen sözleşmede yer alması gerekir.

Sözleşmeye resmiyeti hangi makamın 
vereceğini MK. hükme bağlamamıştır. 
KMK. md. 12 ve Tapu Kanunu md.26 bu 
tereddütü ortadan kaldırarak bu sözleşme
nin mutlaka tapu memuru tarafından 
yapılacağını vurgulamıştır. Demek oluyor 
ki mülkiyeti devir borcu doğuran bir 
sözleşmeyi resmî şekle bağlayacak 
olan makam kural olarak tapu memuru
dur (14).

payının kat 
olarak devredilmesi 
Aynı şekilde

ayrı bir satış 
etmesi de söz

arsa
payının
vaadine konu teşkil
konusu olamaz. Buna karşılık kat irtifakı
nın kurulmasından sonra ve fakat kat 
mülkiyetine geçilmesinden önce 
payının satılması ya da satış
sözleşmesine konu olması mümkündür. 
Bu takdirde arsa payına bağlı -yasa 
gereğince ona bağlı kat irtifakını da 
kapsayan- taşınmaz satım vaadi sözleş
mesini yapmaya genel hükümler uyarınca 
noterler de yetkilidir (17). Ancak bu
konuda dikkate alınması gereken nokta 
taraflarca dışarıda düzenlenip noterlikçe 
imzaları onanan sözleşmelerin geçerli
olmadığıdır (18).

arsa
vaadi

2. Şekle Uymamanın Sonuçlan :
Şekle uygun olarak yapılan sözleşme 

mülkiyeti devretmeyi taahhüt edene 
tapuda tescil yaptırma borcu yükler. 
Borçlu bu borcunu yerine getirmek 
üzere alacaklı adına tescilin yapılması 
için tapu sicil muhafızlığına bir talepname 
verecektir. Bu talep resmî şekilde 
yapılan borç sözleşmesine de yazılabilir. 
Tapu sicil memuru veya muhafızı talep 
uyarınca tescil yapınca tescil talebinin 
yevmiye defterine kayıt tarihinden 
itibaren mülkiyet karşı tarafa geçmiş 
olacaktır. Şayet borçlu tescilin yapılması
nı talep etmez, mülkiyeti nakil borcunu 
yerine getirmezse alacaklı mahkemeye 
müracaatla mülkiyetin kendisine aidiyeti
ne karar verilmesini isteyebilir. Mahkeme
nin bu isteğe uygun olarak vereceği 
kararın kesinleşmesi ile mülkiyet tescilden 
evvel intikal eder (19).

Sözleşmedeki 
rağmen taşınmaz alacaklı adına tescil 
edilmişse, tescile sebep teşkil eden 
sözleşme geçerli olmadığı için yapılan 
tescil yolsuz tescil olacaktır. Dolayısıyla 
mülkiyetin intikalini sağlamaz, malik 
yani şekle uygun olmayan sözleşmedeki 
borcunu ifa etmiş olan kimse 
payı karşılığı kat yapım sözleşmesindeki 
müteahhit- kaydın düzeltilmesini dava 
edebilir ve zilyetliğinin temini isteyebilir. 
Fakat, bu arada mülkiyeti iyi niyeti i 3. 
kişiye devredilmişse (MK. mel.931) veya 
yolsuz tescile dayanark malik gözüken 
kimse şartların gerçekleşmesi üzerine 
(MK. md.638: 10 yıl süreyle zilyetliğin

Arsa payı karşılığı kat yapım 
sözleşmesine ilişkin bir ön sözleşme 
yapılmışsa BK. md.22/11 ye göre bu 
vaad asıl sözleşmenin şekline tâbi olduğu 
için resmî şekle uygun olarak yapılacak
tır.

KMK.’ndan sonra yürürlüğe giren 
1512 sayılı Noterlik Kanunu bu ilkeden 
ayrılmış ve 60. md.de "satım vaadlerinin 
noterler tarafından yapılabileceği" 
kuralını getirmiştir. Bu maddeye göre 
noterler tüm taşınmaz satım vaadi 
sözleşmelerini düzenlemeye yetkilidir, o 
halde KMK.çerçevesinde gerçekleştirilecek 
arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmesine 
ilişkin ön sözleşmeyi bundan ayrık
tutmaya gerek yoktur. Yargıtay 24.4.J978 
gün ve 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme 
Kararı (15) ile "noterlerce düzenlenen 
kat mülkiyeti ya da kat irtifakı

noksanınaşekil
sanş

vaadi sözleşmelerinin geçerli olduğunu, 
bu türlü satış vaadi sözleşmesinin 
memurunca

tapu 
zorunludüzenlenmesinin

olmadığını" kabul etmiştir. Bu kararı 
ile Yargıtay toplumun baskılarını gözönü- 
ne alarak bu tür sözleşmelerin tümünün 
geçersiz sayılmaması kaygısıyla 
payı karşılığı kat yapım 
içindeki sadece satım vaadi 
ele alıp, onun resmî şekle bağlı alacağını 
ve noterler tarafından düzenleneceğini 
kabul etmiş, ama farkında olmadan 
satım vaadinin uygulama alanını oldukça

-a rsa

arsa 
sözleşmesinin

unsurunu
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kararında (24)tarihli bir3.6.1981
"sözleşme noterlikçe re'sen düzenlenme
miş olması itibariyle geçersiz ise de 
inşaatın tamamen yapılarak davacıya 
teslime hazır duruma getirilmiş olduğunun 

bulunması dolayısıyla

nizasız fasılasız devam etmiş olması ve
bu kişinin iyiniyetli olması) mülkiyeti
kazandırıcı zamanaşımı ile kazanırsa
yahut da şekil noksanlığı sebebiyle
sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek 
hakkın kötüye kullanılmasını oluşturuyor
sa tapu kaydının düzeltilmesi davası 
sonuç vermez (20).

Diğer taraftan Yargıtay, 10.7.1940 
gün ve 2/77 sayılı içtihadı Birleştirme 
Kararında (20 a) "alıcı, geçersiz satım 
sözleşmesine rağmen 
ödemişse, onun

tesbit edilmiş .
artık bu hususun savunma yoluyla ileri 
sürülmesi objektif iyiniyet kuralları ile 
bağdaşır nitelikte görülmemiştir. Bu 
nedenle, tarafların başlangıçta geçersiz 
olan sözleşme hükümlerinden, bu sözleş
menin geçersizliğini ileri sürerek kendile
rini kurtarmaları mümkün bulunmamak
tadır" denilmektedir.

MK. md.2 de düzenlenen doğruluk
kuralının fonksiyonlarından biri de 
yasadan sözleşmeden doğacak hak ve 
yükümlülüklerin yorumlanmasında ve 
uygulanmasında akla aykırı ve ıfrada 
kaçan sonuçlara varılmamasıdır. Tum 
hukuk kurallarının uygulanmasında 
gözönünde tutulması gereken yasanın 
bu hükmü ile bağdaşmayan arsa sahibinin 
davranışı haklı görülemez. Şekil şartına 
sıkı sıkıya bağlı kalınması ile geçersiz 
sözleşmeye dayanarak inşaatı tamamlayan

sahibinden arsa

satım parasını 
bu yüzden yapacağı 

satım parasının iadesi talebi akdi zaman- 
tâbidir" denrrökte ise de hariciaşımına

satımla ilgili bu karan karışık muhtevalı 
akit olan arsa payı karşılığı kat yapım 
sözleşmesinde uygulama imkânı bulama
maktayız. Çünkü düşüncemize göre 
alacaklı, şekle uymama sebebiyle bâtıl 
bir sözleşmeye dayanarak malike bir

takdirde yaödemede bulunmuşsa bu 
borç olmayan şeyin ödenmesi şeklinde 
veya tahakkuk etmeyen bir sebebe 
dayanarak ödeme yapılmasından dolayı 

zenginleşme sözkonusu 
karşılığı kat

bir sebepsiz 
olur. Nitekim arsa payı 
yapım sözleşmesinde Yargıtay 15. HD.nın 
de (21) kabul ettiği gibi alacaklının, 
şekle uymama sebebiyle bâtıl bir sözleş
meye dayanarak malike bir ödemede 
bulunması’ halinde sebepsiz zenginleşme 
hükümlerinin ve zamanaşımında da BK. 
md.66 hükmünü esas alınması gerekir.

Sözleşme şekle uymama nedeniyle 
hukuken geçersizse taraflar bu sözleşme 
ile bağlı tutulamazlar. Cezaî şart karar
laştırılmışsa, fer'i nitelikte olan bu 

asıl sözleşmenin şekil yönünden 
olmasından dolayı hüküm ifade

müteahhidin de
yerine sebepsiz zenginleşme kura la- 

göre yaptığı inşaattan dolayı 
bedel talep edebileceği görüşünün
yerine artık, şekle uygun düzenlenmeyen
sözleşmenin tarafları için bağlayıcı 
olduğu ve şekle aykırılık savunmasının
hakkın kötüye kullanılması niteliğinde

kabul edilmektedir (251-
aksi de düşünülebilir;

arsa

arsa
payı
rina

olduğu
Bu durumun

payını 'm0te»hhidenl3evTetmeslne rağmen 

müteahhidin --

şekilde iyiniyet kuralları 
Bu halde de 

dolayısıyla 
ile bağlı kabul

şart
geçersiz . .
etmeyecektir

Arsa payı karşılığı 
sözleşmesinin resmi şekle uygun yapılma
mış olduğu halde müteahhidin inşaatı 
yapıp bitirmesi ve arsa sahibine ait 
olması gereken bağımsız bo™e‘ 
teslim etmesine rağmen, arsa sahibinin 
edimini yerine getirmeyerek sözleşmenin 

' geçersizliğini ileri sürmesi ıyı™y«
kurallarına aykırı düşecektir. 7rn
müteahhit karşı edimin yerine get.nle- 
ceği inancı ile inşaatı yapmıştır. Arsa 
sahibinin inşaatın devamı suresince
arsası üzerinde geçersiz sözleşmeye 
dayalı olarak yapılan bu inşaatı goımp 
itiraz etmemiş olması ve sonunda sözleş
meni şekil 'noksanlığın, ileri sürerek 
arsa payına ilişkin edimden kaçınması
hali yasa ile korunmaz (23).

Yargıtay

kaçınması 
dayanması aynı
ile bağdaşmayacaktır, 
tarafları
geçersiz olan sözleşme
'""0l4r“«k,ld« geç,,».. Sözleşmeye
dayanarak he, iki m,al da ed'mle.ım 
kısmi olarak yerine getirmişlerse, ışın 
en az % 30 sının yapılmış olması halinde 
sözleşmenin bağlayıcılığının kabul edilme
si düşünülebilirse de böyle bir oranlamaya 
gitmeden bi, k.s.m edimlerini «. ..mele- 
fini yani kendilerin, bu sözleşme ile 
bağlı baymalarım gözönune almak dah 
doğru olacaktı t <26 . 1=;
MU nîn bir kararında da (27) ... son çEr aralarında haricen 
ise de edimleri kısmen yerine gammış 
olmakla taraflar için artık 
olduğu kabul edilmiş bulunan sözleşmeye

kat yapım şekle uymama
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göre davanın esasa girilip incelenmesine ..." 
denilmektedir.

meşinden de söz edilemeyeceği, 
durumda MK. md.2 yasağının uygulana
mayacağı sonucuna varılmıştır.
SONUÇ :

bu

Kanımızca,
uygulanmasında yargıç, objektif iyiniyet 
esaslarını kendiliğinden gözönünde tutmak 
ve şekil eksikliğine dayanan itirazlarının 
dürüstlükle bağdaşıp bağdaşmadığını da 
dikkate almak ile yükümlüdür. Gözden 
uzak tutulmaması gereken diğer bir 
konu da Yargıtay HGK.nun bir kararında 
da belirtildiği gibi (28) -her ne kadar 
kararın

hukuk kurallarının

Arsa payı karşılığı kat yapım 
sözleşmesi ; arsa sahibi ile müteahhidin 
aralarında yaptıkları bir sözleşme olup 
bu sözleşme ile arsa sahibi 
ait belli payları müteahhide devretme 
müteahhit ise bu pay karşılığında 
üzerine bağımsız bölümler yapma ve bu
bağımsız bölümlerden arsa 
payına isabet eden kısmı devir borcu
altına girmektedir. Arsa payı karşılığı 
kat yapım sözleşmesinde 
mübadelesi amaçlandığından 
diğeri yönünden hem alacaklı
borçludur. Dolayısıyla bir sinallagmatik 
sözleşme sözkonusudur. Tarafların bu 
sözleşmeyi yapmasından 
edilemeyen nedenlerle 
edaya göre oransız bir hale gelmesi 
durumunda, clausula rebus sıc stantıbus 
kuralı gereği, sözleşme
çıkarları yeni koşullara 
getirilecektir, 
hem de arsa

arsasına

arsa
muhalefet şerhinde ;

vaadine ilişkin adi sözleşmenin 
mutlak butlanla malûl olduğu, sözkonusu 
geçersiz sözleşmeden hak ve yükümlülük 
doğmayacağına göre tarafların iyiniyet 1 i 

kötüniyetli 
etmeyeceği, 

karşılıklı güven doğmuş olsa bile bu 
durumun

satım
esasen sahibinin

edimlerin 
bir tarafolmalarının birşey 

taraflar arasında
veya
ifade hem

yasaların emrettiği resmî 
şekle uyma zorunluluğunu ortadan kaldır
mayacağı ileri sürülmüşse de 
olayın özel koşulları içerisinde değerlen
dirilmesi ve bu olaylara en uygun kuralla- 

saptanmasında elverdiği ölçüde 
hakkın özünün şekle feda edilmemesidir, 

toparlamak
BK. md.22/II ve MK. md.634

sonra, tahmin 
ifanın karşı-lıer

rın taraflarının 
uygun hale 

Bu hem müteahhidin 
sahibinin dayanabileceği 

MK. md.2 deki dürüstlük 
çıkan bir sonuçtur.

Arsa sahibinin borcu arsayı teslim 
ve mülkiyeti devir olduğuna göre bu 
sözleşmenin şekle tâbi olması MK. md.634 

Ancak arsa payı karşılığı 
kat yapım sözleşmesi karışık muhtevalı 
bir sözleşmedir, dolayısıyla, sözleşmenin 
sadece

Konuyu gerekirse,
. gereğince

sözleşmenin resmî şekle uygun yapılması 
geçerlilik koşuludur. Bu şekil şartına 
uyulmadan yapılan sözleşme tarafları 
bağlamaz, taraflardan birinin sözleşmeye 
uyması hakkında yasal bir zorlamaya 
imkân vermez. Geçersiz sözleşme ile 
kabul edilen fer'i yükümlülükler de 
geçersizdir. Yargıtay 15. HD.nin (29) 
kararları da bu görüşü teyid etmektedir. 
Ancak arsa payı karşılığı kat yapım 
sözleşmesinin niteliğinden dolayı sözleşme
nin geçersizliğinin ileri sürülmesi hakkın 

kullanılmasını

ilkesinden

gereğidir.

sahibinin borcuna ilişkin 
tümünün resmi şekle

arsa
bölümü değil 
tâbi olması gerekecektir.

Şekil şartı arandığı halde bu 
şarta uyulmadan yapılan sözleşme esas 
olarak geçerli değildir. Ancak sözleşmenin 
geçersizliğinin ileri sürülmesi hakkın 
kötüye kullanılmasını oluşturuyorsa, 
şekle aykırı sözleşmenin, geçerli 
sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını meydana 
getireceğini kabul etmek gerekir. Aynı 
şekilde arsa payı karşılığı kat yapım 
sözleşmesinin niteliğinden dolayı resmi 
şekle uyulmamışsa, 
edimlerini kısmî de olsa ifa etmişlerse ; 
da.ha sonra sözleşmenin 
ileri sürme imkânı kabul

kötüye oluşturuyorsa 
veya taraflar bu sözleşme ile bağlı 
olduklarını gösterir şekilde 
etmişlerse, bu durumda, şekle 
sözleşmenin geçerli 
hüküm

hareket
aykırı

, sözleşmenin
ve sonuç,arını meydana getireceği

ni kabul etmek gerekir (30).
Ancak

bir

Yarg.HGK. 29.1.1986

cağı, doğmayan bir borcun yerine getiril-

tarihli

ancak taraflar

geçersizliğini 
edilmemelidir.
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Iş hukuku İle IlgIlI karar İncelemesi

Yarg. 9. HD'nin 30.9.1986 tarih, E.1986/6715 K.1986/8604 Sayılı Kararı

Prof.Dr. Nuri ÇELİK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Kararın özeti : Dayanışma aidatı ödemek suretiyle Toplu Iş Sözleşmesinden yararlan- 
talep târihinden itibaren geçerli olacağı ifadesi bu talebin imza 

sonrası için gözönüne alınması gerekeceği anlamındadır. Bu yön buyurucu olup aksine 
sözleşme yapılamaz; yapılsa dahi geçersizdir.

manın tarihinden

I. Yargıtay Kararı

DAVA : Davacı, noksan ödenen ücret, 
prim, ve sosyal yardım alacaklarının 
ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği 
hüküm altına almıştır.

Hüküm, süresi içinde davalı idare 
avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla 
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünül
dü :

tarihinden sonra üye olanlar ise, üyelik
lerinin taraf işçi sendikasınca işverene 
bildirildiği tarihten itibaren yararlanacak
ları hükmü getirilmiş 2'nci fıkrasında 
ise imza sırasında üye bulunmayanların 
Toplu Iş Sözleşmesinden yararlanabilme
lerinin taraf işçi sendikasına dayanışma
aidatı ödemelerine bağlı olduğu ve bu 
suretle yararlanmanın talep tarihinden 
geçerli olacağı açıklanmıştır. Burada 
Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması 
tarihine önem verilmiştir. Zira Sendika 
üyelerinin dahi yürürlük tarihinden
yararlanabilmeleri, imza tarihinde taraf 
işçi sendikasına üye olmaları şartına 
bağlanmıştır. Buna göre imza tarihinde 
üye olmayanlar yürürlük tarihinden
itibaren yararlanmayacaklardır. Sonradan 
üyelik aidatı 
durum değişmeyecektir. Üyelere verilme
yen bir hakkın üye olmayan, fakat 
dayanışma aidatı ödemek isteyenlere
verilmesi düşünülemez. Maddede dayanış- 

aidatı ödemek suretiyle Toplu Iş 
Sözleşmesinden 
tarihinden

kısmen

YARGITAY KARARI

Davada söz konusu edilen Toplu Iş 
Sözleşmesi 1.10.1984 tarihinden itibaren

tari-
. Davalı işveren,

dayanışma aidatı ödeyen davacı işçiye 
imza tarihinden sonrası için bu Toplu Iş 
Sözleşmesini uygulamıştır. Davacı, 
dayanışma aidatı ödemek suretiyle 
1.10.1984 yürürlük tarihi ile 14.2.1985 
imza tarihi arasındaki süre içinde sözleş
meden yararlandırılması isteğiyle bu 
davayı açmıştır. Mahkeme isteği hüküm 
altına almıştır.

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
grev ve lokavt kanununun 9'cu maddesi 
ile kural olarak Toplu İş Sözleşmesinden 
taraf işçi sendikasının üyelerinin yararla
nacağı, imza tarihinde taraf sendikaya 
üye olanların yürürlük tarihinden, imza

yürürlüğe konmak üzere 14.2.1985 
hinde imzalanmıştır.

dahivermek isteseler

ma
talep

olacağı
yararlanmanın 

geçerli
ifadesininde, bu talebin imza tarihinden 
sonrası için nazara alınması gerekeceği 
anlamındadır. Bu yön buyurucu nitelikte 
olup, aksine sözleşme yapılamaz. Yapılsa 
dahi geçersizdir.

itibaren
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O halde, kanuna uygun bulunmayan 
isteğin reddine karar vermek gerekir. 
Yargıtay II.G.K. kararları da bu yöndedir. 
(I I.G.K. 15.2.1985, 1983/9-389, 1985/95 
karar ve II.G.K. 23.5.1986, 1985/9-459, 
1986/571 K)

SONUÇ : Temyiz olunan kararın dava 
reddedilmek üzere BOZULMASINA, 
peşin alınan tamyiz harcının istek halinde 
ilgiliye iadesine 30.9.1986 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.

ÎI. Kararın İncelenmesi

Kurulunun 31.3.1986 tarih ve K.4532/2 
sayılı kararı) isabetsizdir. Nitekim, 
Yargıtay kararlarında da, toplu iş 
sözleşmesinden dayanışma aidatı ödeyerek 
yararlanmanın talep tarihinden itibaren 
mümkün olduğu, talebin ise sözleşmenin 
hululken doğduğu imza tarihinden sonra 
yapılabileceği ve geriye dönük haklardan 
yararlanmayı sağlamayacağı 
varılmıştır. Yargıtayın 
kararında, ayrıca, bu konudaki yasal 
esasların kamu düzeni ile ilgili, uyulması 
zorunlu kurallardan olduğu ve 
sözleşme yapılamayacağı kabul edilmiştir.

1- Yargıtayın kararı, kararda da 
belirtildiği gibi, Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu kararları doğrultusundadır. Ayrıca, 
9. Hukuk Dairesi bu kararıyla önceki 
kararlarındaki görüşünü sürdürmüş olmak
tadır (Yarg. 9. HD'nin 16.4.1985 tarih, 
E. 1985/2154 K.1985/4167 sayılı kararı, 
Yargıtay Kararları Dergisi,
1985, sh. 829-831 ; aynı dairenin 
31.3.1986 tarih, E.1986/2492 K.1986/3578 
sayılı kararı, TÜHİS Dergisi, Mayıs - 
Temmuz 1986, sh. 12-14).

1 laziran ı sonucuna 
incelediğimiz

aksine
2822 sa-Yargıtayın kararı, 

yılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
maddesiyle getirilen 

düzenlemelere uygun bulunmakta olup 
isabetli bir karar niteliğindedir. Gerçekten, 
Ya rgıtayca da yapıldığı gibi, yürürlük 
başlangıcı geriye götürülen toplu iş 
sözleşmesinin geçmiş dönemle ilgili 
haklarından yararlanma bakımından 
2822 sayılı Kanunun 9. maddesindeki 
ayırım gözönünde tutulacaktır. Bu kanuna 
göre, toplu iş sözleşmesinin imzalanması 
tarihinde taraf sendikaya üye olanlar

tarihinden

2-
yasal 

isabetli olduğu
kararının3- Yargıtay 

düzenlemeye uygun ve 
söylenebilirse de konumuzla ilgili yasal 
düzenlemenin yerinde ve haklı olduğu 
öne sürülemeyecektir. Gerçekten, 2822 
sayılı Kanundaki düzenlemede, sözleşmenin 
imza tarihi itibariyle taraf sendikaya 
üye olanlarla olmayanlar arasında 
ayırım yapılmış, üye olanların yürürlük 
başlangıcından itibaren, üye olmayanların 
ise dayanışma aidatı ödemelerine dışkın 
talep tarihinden itibaren sözleşmeden 
yararlanmaları kabul edilerek bir eşitsiz
lik yaratılmıştır. Kanun hükümleri
karşısında, toplu iş sözleşmesinin geçmişe 
ilişkin haklarından yararlanabilmek 
için, sendikaya üye olrnak istemeyen 
isçiler de sözleşmenin imza tarihinde 
üye olmak zorunda kalacaklardır. Bunun, 
sendikaya üye olmaya zorlanamama 

olundaki anayasal (AY, m.5l/IV) ye 
yasal (SK, m. 22/1) ilkeye ters duştugu 
kanısındayız (ÇELİK, Nuri : İ5 Hukuku 

8 Bası, İstanbul 1986, sh.
; aksi görüş Ü.EYRENCl, karar 

incelemesi, İMU, TSGLK. 7, No 8).
Bizce kanunda yapılacak bir değişiklikle, 
sözleşmenin imzalanması tarihinde
dayanışma aidatı ödemeyi kabul edenle
rin de, üyeler gibi, yürürlük başlangıcın
dan itibaren sözleşmeden yararlanmaları 
sağlanmalıdır. Böyle bir düzenleme,
sendika özgürlüğü esaslarına 
olarak, işçiye dilediği sendikayı seçme 
imkânını verecektir.

Kanununun 9.

yürürlük tarihinden, imza
üye olanlar ise üyeliklerinin taraf 

sendikaca işverene bildirildiği tarihıon 
itibaren sözleşmeden yararlanırlar (m. 
9/11). Buna karşılık, toplu iş sözleşmesinin 
imzası sırasında taraf işçi sendikasına 
üye bulunmayanların sözleşmeden yarar
lanmaları dayanışma aidatı ödemelerine 
bağlı tutulmuş olup bu suretle toplu

yararlanma talep 
geçerli bulıııı- 

K anımdaki bu

sonra

iş sözleşmesinden 
tarihinden itibaren 
maktadır, (m. 9 / III ) . 
hükme göre , 

aidatı

Dersleri,
437-438sözleşmeden dayaııış- 

yararİanma 
olmayıp

ödeyerekma biçimdegeçmişi etkileyici - 
geleceğe yönelik biçimde olacaktır. Bu 
nedenle, 2822 sayılı Kanununun ilk 
sözleşme dönemi için kabul edilmiş olsa 
dahi, Sayıştay'ın kamu kesiminde tarat 
sendikaya üye olmayan ve dayanışma 

ödeyerek sözleşmeden yararlanan 
işçilerin geriye dönük haklarının bir 
defaya mahsus olarak işverence ödenebi
leceğine ilişkin kararı (Sayıştay Genel

uygunaidatı
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KARAR İNCELEMESİ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARI (l)

Prof.Dr. Yıldızlıan YAYLA

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
İdare Hukuku Anabilin» Dalı Başkanı

SENDİKA GENEL KURULUNA DELEGE SEÇİMİ 
İŞ MAHKEMELERİ 

MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI 
ARAMA

İLÇE SEÇİM KURULU

UYUŞMAZLIK 

HAK

GÖREVLİ YARGI YERİNİN TESBİTİ
SEÇİM YARGISI - İDARÎ YARGI - 

YARGI YOLUNUN BULUNAMAMASI - Y ARGIT AYLAR

I, OLAY . Uyuşmazlık Mahkemesinin 
incelemekte olduğumuz kararı, aşağıda 
sıralayacağımız hukukî gelişmenin sonunda 
ortaya çıkmıştır.

5- Bunun üzerine, davacılar, 
genel yargı yeri olarak, Samsun 2. 
Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuşlar
dır. Ancak, Asliye Mahkemesi de, İş 
Mahkemesinin, 2821 sayılı Kanunda 
2882 sayılı Kanunla yapılan değişikliği 
farketmediği; tedbir talebinin İş Mahkeme
sinin görevine girdiği gerekçesi ile 
görevsizlik kararı vermiştir.

6- Bu defa, davacılar, Samsun 1. 
Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuşlar
dır. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi de, 
görevli yargı yerinin İş Mahkemesi 
olduğu gerekçesi ile davayı görev yönün
den reddetmiştir.

7- Böylece, Samsun İş Mahkemesi 
ile Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevsiz
lik kararları ortaya çıktığı için, davacı
lar Adlî Yargı içindeki bu olumsuz 
görev uyuşmazlığının giderilmesi amacıyla, 
Yargıtay 4. Hukuk Dairesine başvurmuş
lardır.

1- Samsun'da, Petrol-İş Sendikasının 
7. Olağan Genel 
delegelerin tesbiti için seçim yapılmıştır.

Kuruluna katılacak

2- Bu seçimde yasa ve yönteme 
aykırı olarak bir takım 
yapıldığı ileri sürülmüş ve seçimin 
iptali için Samsun İş Mahkemesinde 
dava açılmıştır.

usulsüzlükler

3- Samsun İş Mahkemesi, davada, 
Merkez İlçe Seçim Kurulunun görevli 
olduğunu belirterek görevsizlik 
vermiştir. Gerekçesi : Sendika seçimleri
nin yargı denetimi altında yapılması 
gereğidir. 2821 sayılı Kanuna 
yer İlçe Seçim Kuruludur.

kararı

göre bu

4- Samsun 1 No.lu Merkez İlçe 
Seçim Kurulu Başkanlığı ise, davanın 
genel yargının görevine girdiğini belirterek 
görevsiz olduğuna karar vermiştir. 
Gerekçesi : 2821 sayılı Kanun, 2882
sayılı Kanunla değiştirilmiş; delege 
seçimleri yargı gözetiminden çıkarılmış; 
Yüksek Seçim Kuruluda, bir ilke kararıy
la bu görüşü doğrulamıştır.

8- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 
2821 sayılı Kanunun 63. maddesindeki 
genel kural uyarınca, Samsun İş Mahkeme
sinin görevli olması gerektiği sonucuna 
varmıştır.

9- Davacılar, tekrar Samsun İŞ
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Mahkemesine başvurmuşlar, ancak, 
davaları bu defa esastan, yani, delege 
seçiminde usulsüzlük bulunmadığı gerekçe
si ile reddedilmiştir.

10- Red kararının bozulması iste
miyle Yargıtay'a başvurulması üzerine, 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bu kararı 
görev yönünden bozmuştur.
Gerekçesi : 2821 sayılı Kanunun 14.
maddesinin 2. fıkrasına göre, seçim 
sonuçlarına yapılan itirazların, ancak 
ilçe Seçim Kurulu Başkanı hâkime 
yapılabilmesi; Iş Mahkemesinde bu 
konuda dava açılamamasıdır.

îl- Bozma kararına uyan Samsun 
İş Mahkemesi, sonuçta görevsizlik kararı 
vermiş ve dosyayı ilçe Seçim Kuruluna 
göndermiştir.

veya kurul kadar çok sayıda Yargıtay, 
Danıştay varmış gibi kararlar vermekte
dir. Zaten, Içtihadlan Birleştirme ihtiyacı 
da * asıl buradan kaynaklanmaktadır. 
Oysa, evvelki içtihadların iyi bilinmesi, 
izlenmesi (özellikle, ülkemizde de yaygın
laşmakta olan bilgisayar 
yoluyla) çelişik karar olayının en 
indirilmesine imkân verebilir (2). Böyle 
bir gelişme sağlanıncaya kadar, hiç 
değilse, olayda olduğu gibi, görev uyuş
mazlıklarını gidermek yetkisine sahip 
kılınmış "DaireVnin verdiği karara bağlı 
kalınması yarar sağlayacaktır. Zira, o 
"Daire" "Yargıtay" dır.

Olayın,
kararına yol açan kısmı ise asıl konumuz
dur.

kullanımı
aza

MahkemesiUyuşmazlık

II- Uyuşmazlık Mahkemesinin Karan -
12- ilçe Seçim Kurulu da, ortada 

bir olumsuz görev uyuşmazlığı bulunduğu 
gerekçesi ile ve Uyuşmazlık Mahkemesine 
başvurulmasını sağlamak üzere, dosyayı,

merci

Uyuşmazlık Mahkemesi, yukarıda
sonundaözetlediğimiz hukukî 

şu hükme varmıştır :
"Olumsuz görev

mercii ile İlçe Seçim Kurulu

maceranın

uyuşmazlığının
son görevsizlik kararını veren 
olduğu için Samsun İş Mahkemesine 
iade etmiştir.

adlî yargı
Başkanlığı arasında doğduğu, bu duruma 
göre 2247 sayılı Kanunun 14. maddesinde 
olumsuz görev uyuşmazlığı için öngörülen 
koşullar gerçekleşmediğinden, Uyuşmazlık 
Mahkemesinin görev alanı dışında kalan
başvurunun ... reddine . .

Bu karar, 3'e 4 oyla verilmiştir. 
Uyuşmazlık Mahkemesinin karan, Petrol-Iş 
Sendikası 7. olağan genel kuruluna 
katılacak delegelerin tesbitı için yapılan 
seçimlerin iptali amacıyla başvurulabilecek 

bulunamaması sonucunu 
Sözkonusu

ve bir çözüm önerisine 
bazı hukukî niteleme-

davacının istemi 
üzerine, Samsun Iş Mahkemesi, dosyayı 
Uyuşmazlık Mahkemesine göndermiştir.

13- Nihayet

incelediğimiz hukukî meselenin bu 
ilginç gelişmesi, bir çeşit "Yargı Labirenti" 
örneğidir. Türkiye'deki yargı gecikmeleri 
dikkate alındığında, belki, 21.3.1986 
tarihinde başlayıp, 30.9.1986 günü işin 
Uyuşmazlık Mahkemesi önüne götürülebil- 
miş olması, bütün bu karışıklıklar içinde, 
nisbeten hızlı ve teselli edici bulunabilir, 
özellikle, araya adlî tatilin de girdiği 
düşünülürse.

Bununla birlikte, olayın bu kısmı 
bazı çözümlerin gene de gerekli olduğunu 
göstermektedir. Meselâ, incelediğimiz 
örnekte görüldüğü gibi, Yargıtay 4. 
Hukuk Dairesi karar verdikten ve görevli 
yargı yerinin hangi adlî yargı yeri 
olduğunu belirttikten sonra, Yargıtay'ın 
bir başka dairesinin, temyiz aşamasında, 
yeniden görev konusuna girmemesi 
gerektiği savunulabilir. Gerçi, Usul 
Hukuku esaslarına göre görev konusu 
kamu düzenindendir ve re'sen dikkate 
alınır. Ancak, Yargıtay da bir tanedir. 
Kendi kuruluş ve görevlerine ilişkin 
kanun görev uyuşmazlıklarını çözme 
yetkisini bir "Daire" ye vermişse, bu 
"Yargıtay" ın kararı olmalı ve bağlayıcı 
kabul edilmelidir. Ne var ki, birden 
fazla daire veya kurul halinde çalışan 
Yüksek Yargı yerlerimiz, her claıre

bir yargı yeri 
doğurmuştur 
değerlendirilmesi 
varılabilmesi için, 
lerin yapılması gerekmektedir.

kararın(3).

HukukîKurullarının1) Seçim 
Niteliği

İncelediğimiz karar, "Seçim kurulla
rının hukuki niteliği nedir ? Bir 
Yargı yeri midir, bu kurullar ? sorula
rının cevaplandırılmasını zorunlu kılıyor.

önce, şu soruyla, genel bir cevap 
arayışına gidilebilir: Seçim kurularının 
varoluş sebebi nedir ? Anayasa (ra.W), 
"Seçimler, Yargı Organlarının genel 
yönetim ve denetimi altında yapılır, 
divor ve : "Seçimin düzen içinde yönetimi 
ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemler, 
yapma ve yaptırma, seçim suresince ve 
seçimden sonra seçim konularıyla ilgi 
bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları 
inceleme ve kesin karara bağlama ve 
T.B.M.M. üyelerinin seçim tutanaklarını
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incelediğimizAcaba örnekte
görüldüğü gibi, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının (Anayasa m. 135) 
ve sendikaların (Anayasa m.51) organları
nı oluşturmak için yapılması gereken 
seçimler de, hemen yukarıda açıkladığımız 
seçim yargısı düzenince mi yürütülecek 
ve denetlenecektir ? Eğer, böyle bir 
kesin sonuca varılabilecek ise, 

bu konuda

kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu
nundur. Yüksek Seçim Kurulunun karar
ları aleyhine başka mercie başvurulamaz. 
Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer 
seçim kurullarının görev ve yetkileri 
kanunla düzenlenir." diye devam ediyor.

Görüldüğü gibi, seçim kurulları, 
bir yandan idari işlemler yapan, 
yandan da, şikâyet ve itirazları inceleyip 
kesin karara bağlama görevini yerine 
getiren mercilerdir. Amaç, Anayasanın 
da belirttiği gibi, seçimleri yargı organ
larının yönetim ve denetimi altında 
gerçekleştirmektir. Hangi seçimler ? 
Anayasa (m.79), önce, T.B.M.M. üyeleri
nin seçimini; sonra, Anayasa değişiklerinin 
halkoyuna sunulması işlemlerini (m.79/son); 
aynı esaslara bağlı tutmak suretile
mahallî idarelerin seçimlerini (m.127/3) 
Yüksek Seçim Kurulu ve ona bağlı 
düzenin görev ve yetki kapsamına almıştır. 
Dikkat edilecek olursa, Anayasanın
öngördüğü bu sistemde, sözkonusu 
seçimlerle ilgili herşeyin bu kendine 
özgü düzen içinde çözümlenmesi istenmiş
tir. Onun içindir ki, Yüksek Seçim 
Kurulunun kararları aleyhine başka
mercie başvurulamaz (m.79/2).

Acaba, burada öngörülen şikâyet 
ve itirazları inceleme işi de -işlevsel 
ve tâbii buna bağlı olarak usul yönünden- 
yargısal mıdır? Yargısal değilse, Yüksek 
Seçim Kurulunun durumu da, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kuruluna benzeyecek; 
Anayasanın öngördüğü, kararlarına 
karşı yargı yoluna başvurul amıyacak
mercilerden biri olacaktır.

Ancak, Anayasanın 127. maddesinden 
bir ipucu elde edilmesi mümkündür. 
Gerçekten, bu maddenin üçüncü fıkrasında: 
"Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, 
organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin 
itirazların çözümü ve kaybetmeleri 
konusundaki denetim yargı yolu ile
olur" denilmektedir. Buradaki ifadeden, 
İTİRAZLARIN ÇÖZÜMÜNÜN de "YARGI 

He olacağı anlaşılmaktadır. 
İtirazlar, organlık sıfatının kazanılmasına 
ilişkin olacağına göre, seçimlerle ilgilidir. 
Yargı yolundan kastedilenin ise, yargısal 
usul ve esaslara uygun bir denetim 
yolu olduğu bellidir. Nitekim, organlık 
sıfatının kaybı konusundaki denetim de, 
İdare Mahkemeleri (4) ve Danıştay 
tarafından, yargı yoluyla gerçekleştiril- 
mektedir. Bu durumda, T.B.M.M. üyeliği 
seçimleri, Anayasa 
halkoyuna sunulması işlemleri ile mahallî 
idareler seçimlerinin, Anayasa gereği, 
bir seçim yargısına tâbi olduğunu savunmak 
mümkün görülebilir.

bir
aynı

da gidilebilir vesonuca
denilebilir ki, bu yargı gözetimi de 
yargı yoluyla olacaktır. O zaman, tabii, 

kanunların (örneğimizde, 2821 
öngördüğü

seçim kurullarına görev ve yetki verilmiş
se bu da bir yargısal işlevin yerine 
getirilmesi şeklinde gerçekleşecektir, 
özetlersek, Anayasanın, kamu 
niteliğindeki meslek kuruluşları için 
koyduğu ve sendikalar hakkında da 
kanunun kabul ettiği "yargı gözetimi" 
ibaresindeki "yargı" kelimesi, sadece 
organik değil, aynı zamanda işlevsel bir 
anlama da sahip sayılacaktır.

Hemen belirtelim ki, Anayasa, 
seçimler arasında bir ayırım yapmış, 
Yüksek Seçim Kurulu kararlarıyla da 
bu farklılık ortaya konmuş (5) ise de, 
yürürlükteki mevzuat, aynı kurula (meselâ, 
ilçe seçim kurulu), aynı amaçla (yargı 
denetimi veya gözetimi; seçimin iptali) 
fakat ayrı işlev (meselâ, mahallî seçim
lerde yargı, sendika seçiminde İdarî 
görev) verildiğini kabule elverişli görün
memektedir. Başka bir ifadeyle, sendika 
seçimlerinden doğan itirazların veya 
istemlerin karara bağlanması işi de, bu 
mevzuata göre, yargı yoluyla gerçekleşti
rilen bir faaliyettir, yargısaldır.

Ne var ki, Anayasadaki ayırım 
dikkate alınarak, kanunların bu ayırıma 
göre değiştirilmesi ve kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları 
sendika seçimlerinden doğan işlerin, 
her ilde teşkilâtı bulunan adlî yargı 
mercilerine bırakılması -eğer 
mahkemeleri yeterince yaygınlaştırılamı- 
yacak ise- doğru olacaktır.

Uyuşmazlık Mahkemesi, incelediğimiz 
kararında, bu konuya yeterince açıklık 
getirmiştir denilemez. Zira, Yüksek 
Mahkeme, defalarca yeri geldiği halde, 
bu hususta açık bir ifade kullanmaktan 
-neredeyse özenle denilebilecek şekilde- 
kaçınmaktadır. Gerçekten, Uyuşmazlık 
Mahkemesi, kendi görev alanını belirlerken, 
hep "adlî, İdarî ve askerî" sıfatlarını 
"yargı mercileri" ibaresinin 
koymaktadır. Hatta, aynen şu ifadeye 
de yer verdiği görülmektedir : "adlı, 
İdarî ve askerî yargı mercii kapsamına

ilgili
sayılı Kanunun) şekilde

kurumu

ile

idare
YOLU"

değişikliklerinin
başına
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için m. 125/4). Oysa, Medeni Kanun 
m.i, bu imkânı, hiç değilse özel hukuk 
hâkimine tanımaktadır. Ancak, gene 
Anayasa sistemi, hukuk devletinin gereği 
olarak, mahkernesiz kalabilecek dava 
bulunmamasını emretmektedir. Bu sistem 
şöyle özetlenebilir :

- Hak arama hürriyeti, imkânı 
herkese tanınmıştır. Herkes, yargı merci
leri önünde davacı veya davalı olarak 
iddia ve savunma hakkına sahiptir.

- Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi 
içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.

- Mahkeme çoktur. Birbirinden 
bağımsız karar veren üst yargı mercileri 
vardır.

girmeyen Merkez İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığı ...". Acaba, bu ifadeden şu 
sonuç çıkarılabilir mi ? Uyuşmazlık 
Mahkemesi seçim kurullarını yargı 
mercii olarak görmese idi, 
idari mi, askerî mi olduğunu tartışmaya 
herhalde gerek duymazdı ! Çünkü bu 
sıfatlar, Anayasanın belirttiği 
yargı mercileri arasındaki 
dile getirmektedir. Yani, 
mercii olunmalıdır ki,

adlî rnı

gibi, 
farklılığı 

önce yargı 
idarîlik, adlilik 

veya askerilik düşünülebilsin. Uyuşmazlık 
Mahkemesi, Türkiye'de, adlî, İdarî veya 
askerî yargı yerlerinden başka yargı 
alanı bulunmadığını (Anayasa yargısı 
bir yana bırakılsa bile) kabul etse idi,

aldığımız - Adlî, İdarî ve askerî yargı yerleri 
arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıkları 

hak arama hürriyetinin ve 
kuvvetinin birliğinin zedelenmemesi

o zaman, yukarıda aynen 
ifade geniş bir anlam taşır ve seçim 
kurullarının yargı mercii olmadığını
hükme bağlardı. Ama, kararda böyle 
bir açıklık da yoktur. Onun için, kanaati- 

objektif değerlendirme, Uyuşmazlık 
Mahkemesinin, . seçim kurullarını yargı 
yeri olarak kabul ettiği, fakat, adlî, 
İdarî veya askerî yargı yerlerinin, 
dolayısıyla da kendi görev alanının 
dışında gördüğü şeklinde
Nitekim, karşı oy yazısı
kurullarının yargı yeri olup olmadığını 
değil hangi yargı alanı içinde bulundıığu- 

araştırmakta ve sonuçta, Anayasal 
Yargı organları olarak görülen bu 
kurulların, İdarî yargı alanı içinde özel 

ve yetkiye sahip bulundukla -
belirtmektedir.

Uyuşmazlık Mahkemesi kararından, 
iki sonuç hemen çıkmaktadır : Seçim 

mercileridir (tekrar 
bu sonuç, dolaylıdır); 
denetimi,

yüzünden
yargı
için Uyuşmazlık Mahkemesi kurulmuştur.

Mahkemesi, 
mercilerini de

kararı 
bağladığı

Anayasamızce bütün yargı 
için bu şemsiyenin dışında tutulmuştur.

özelliği düşünülerek 
mercii gibi kabul

Sayıştay,
bağımsız bir yargı 
edilmiş, ancak Danıştay ile karar uyuş
mazlığı sözkonusu olduğunda Danıştay 
kararının esas alınması emredilmiştir 
(m. 160).

ol malıdı r. 
da, seçim

dizini içinde görev 
tarafından;

- Aynı yargı
uyuşmazlıkları olursa o yargı 
adlî, idari, askerî yargı yerleri arasında 
görev uyuşmazlığı olursa Uyuşmazlık 
Mahkemesince görevli yargı yeri belirlen
mekte; bu suretle, her davaya bakacak 
bir ve TEK Mahkeme bulunması saglanmaK- 
tadır. Zira, yalnız olumsuz [|egil>.olu^ 
görev uyuşmazlıkları da bu sıstemd 
önlenmektedir.

Demek ki, .
sistemin amacı, hukuk devleti esasının

imkanını ve

nu

görev 
rını

kurulları yargı 
hatırlatalım ki, 
seçim işlerinin

askerî yargı içinde yer
adlîİdarî, 

almamakta-
kurduğuAnayasanın

veya
dır. gereği olarak, hak arama 

mutlaka davasına bakacak bir yargı 
yerini kişilere sağlama şeklinde özenene 
bilir Yoksa, mahkemelere, hakimlere, 
hatta hukuk kurallarına ne lüzum vardır. 
Şu halde, aksi yönde açık hükümler 
bulunmadıkça, hak arama hürriyetim 
sınırlayacak yorumlara gitmek Anayasaya 
uygun görülemez. Böyle olmasa Anayasa- 

V yukarıda sadece anahatlarıyla belırtı- 
hükümleri öngörmesine ihtiyaç 

meselâ, Anayasa Mahkemesi- 
kararlarıyla ilgili

2) Uyuşmazlık Mahkemesi Kararının 
Değerlendi ril inesi

kuruluna
denetimi

sendika genelKarar,
delege seçimi işinin 
dışında kalması sonucunu 
Gerçi, Yargı Organından, Anayasanın
ve kanunların noksan düzenlemelerinden
doğan bütün sakıncaları gidermeleri
beklenemez. Zira, yorumun da bir 
smırı vardır. Üstelik, bugünku Anayasa 
sistemimizde, kamu hukuku yargdaması 
vapan yargı düzenlerinin -özellikle
Anayasa Mahkemesi ile İdare Mahkeme- 
lerinin- kanunkoyucu veya idare gıb 
hareket ederek hüküm verem.yeceklerı 
açıkça belirtilmiştir (Anayasa Mahkemesi 

15 3/2 ; özellikle idari yargı

yargı
doğurmaktadır.

nın
len
duyulmaz ve 
nirı ya da Sayıştay'ın 
kurallar konmazdı.

Bununla birlikte 
Kurulu* nun başında 

kararları

, Yüksek Seçim 
bulunduğu seçim 
ile diğer 
kararlar

yargı
arasındayargısının 

dizinlerince verilen
için, m.
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uyuşmazlık çıkabilmesi, seçim işlerinin 
özelliği ve acilliği dolayısıyla üstesinden 
kolay kolay gelinemiyecek 
yaratabilir. Bu sebepİedir ki, seçim 
yargısı ile diğerleri arasında, hüküm 
veya olumlu görev uyuşmazlıklarının 
değil, asıl olumsuz görev uyuşmazlıklarının 
çıkması ihtimali üzerinde durulmalıdır 
(6). Nitekim, 
böyle olmuştur, 
hürriyetinin gerçekleşememesi olayı bu 
noktadadır.

30. maddesi bütünüyle ele alındığında, 
özellikle, "bir işte, bölümlerin yerleşmiş 
içtihadına aykırı bir çoğunluğun gerçek
leşmesi durumunda dahi ilke 
verilmesi zorunludur" diyen 3. fıkra 
karşısında, ilk fıkranın daha geniş anlaşıl
ması gerekliği ortaya çıkmaktadır. Bu 
itibarla, "Bölümlerinin kararları arasındaki 
çelişmeler" ibaresinin, aynı bölümün 
çelişik kararlarını da kapsadığı kabul 
edilmelidir. Demek ki, bundan sonraki 
bir örnekte, Uyuşmazlık Mahkemesinin 
içtihadını değiştirerek bir ilke kararına 
bağlaması imkânı, hiç değilse bir 
ihtimal olarak, vardır.

İkinci bir imkân olarak şu 
düşünülebilir : Seçim Yargısı içinde yer 
alan kurul veya makamların (Seçim 
Kurulu Başkanlığı gibi) Uyuşmazlık 
Mahkemesinin görev alanı dışında kabul 
edilmeleri karşısında, sözkonusu kurul 
veya makamlarca verilen görevsizlik 
kararları tartışılamadığı için, bir veri 
olarak değerlendirilmeli ve görevli yargı 
yeri, onların dışında aranmalıdır. Eğer, 
seçim itirazları, iptalleri gibi işler 
yargısal sayılıyor ve bu konularda görev 
yapan kurul veya makamların kararları 
da, adif, İdarî veya askerî yargı yerleri 
dışında addediliyorsa (ki, incelediğimiz 
karardan bu sonuç çıkmaktadır) hak 
arama hürriyetini koruyacak başka bir 
yol kalmamaktadır, 
kurul veya 
olmaksızın

sorunlar
karan

incelediğimiz örnekte de 
Esasen, hak arama

3) Ne Yapılabilirdi ? Ne Yapılabilir ?
sorunuİncelediğimiz kararda,

çözümlemek bakımından farklı yorumlara 
gidilebilirdi.

- Anayasanın, dar anlamda siyasî 
nitelikteki seçimlerle ilgili düzenlemesi 
dikkate alınarak, bunların dışında kalan 
seçimlerin, adlî veya İdarî yargı yerlerinden, 
birinin görev alanına giren işlerden 
olduğu tesbit edilerek, konuya yaklaşıla
bilirdi. Bu takdirde, eğer, seçim kurulu 
başkanlığının işlevi İdarî yargı içinde 
görülebiliyorsa (karşı oy yazısında 
belirtildiği gibi), olumsuz bir görev 
uyuşmazlığının varlığı kabul edilecek; 
adlî yargı içinde kabul ediliyorsa, 
istem bu yönden reddedilecek ve Uyuş
mazlık Mahkemesi Kanunu gereği (m. 
28,^ 29) bu karar ilgili yargı yerlerini 
bağlayacaktı. Tabiî, o zaman da, çözüm, 
adlî yargı içinde sağlanacaktı.

- Seçim Yargısının görev alanı, 
kanunların seçim kurullarına ya da 
kurul başkanı hâkimlere yetki 
her türlü

Yani, sözkonusu 
makamlara, itirazı kabil 

görevsizlik kararı 
yetkisi tanınmış sayılabiliyor ve bunun 
Aııayasa'da da temelini bulabilen kanun
lardan çıktığı kabul edilebiliyorsa, artık 
onların görevsizlik kararları tartışılmamalı 
ve uyuşmazlığın çözüm yeri adlî, İdarî 
veya askerî yargı yerleri arasında 
malıdır. Zira, Anayasanın ( 7 ) uzman 
saydığı 
kurul

verme

verdiği
seçimi kapsayacak şekilde 

ani aşılıyorsa, bu takdirde, hak ; 
hürriyetini ortadan kaldırmayacak tek 
imkân olarak, bu yargı "İdarî" niteleme
sinin şemsiyesi altında sayılacaktı, 
öoylece, Uyuşmazlık Mahkemesi, varoluş 
amacına uygun bir sonuca da varmış 
olacaktı. Esasen, bu çözüme, 7 hakimli 
k.U,ruJun .? muhalife karşı 4 oyla karar 
aldığı düşünülünce oldukça yaklaşılmış 
bulunulduğu görülmektedir.

Ama, bu olmadığına cöre 
ne yapılabilir ? b ’

arama

aran-

ve özel görev verdiği seçim 
veya makamları kendilerini görevsiz 

bulmaktadır. Madem ki, Anayasa, Uyuş
mazlık Mahkemesinin görev ve yetki 
kapsamına seçim kurul ve makamlarını 
almış kabul edilmemektedir, o halde, 
gene Anayasanın, böyle bir çözüm 
istediği varsayılmak gerekir; çünkü, hak 
aramayı güvence altına almıştır.

Aksi halde, Anayasanın ve kanunla
rın, özellikle önem verdiği seçim işlerin
de, daha fazla yargı gözetim ve denetimi 
istendiği ve emredildiği halde HİÇ BİR 
YARGI DENETİMİ İMKANI KALMAMAK
TADIR.

şimdi

Kanunu 
arasındaki 

fakat, 
arasında çelişki 

ne olacağını açıkça belirtmemiştir. 
Bu durumda, incelediğimiz Hukuk Bölümü 
Kararının, yine bir başka Hukuk Bölümü 
kararıyla çelişmesi halinde, Genel 
Kurul'ca ilke kararına gidilip gidilemiye- 
ceğı dahi tartışılabilir. Ancak, Kanunun

- Uyuşmazlık Mahkemesi 
(m. 30/1) Bölümlerin kararları 
çelişkileri gidermeyi öngörmüş, 
aynı bölümün iki kararı 
olursa

Böyle bir yargı yolu tıkanması 
karşısında, akla şu gelmiyor mu? Keşke, 
meslek teşekkülleri sendikalarlave
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hiç değilse gene! yargı yolu açık kalacak
tı. Belki de, sakınılan göze çöp batmıştı.ilgili

denetimi öngörül meşeydi (
seçimlerde yargı gözetim ve

O zaman,

Dipnotlara düşürülmeleri konusunu İdare Mahkeme
leri inceleyip karar bağlayacaktır. 
(Danıştay, 8. D. 25.12.1985 - E 1985/858 
- K. 1985/1043, D.D. sayı. 62-63 s.367.

(1) Uyuşmazlık Mahkemesi, 13.10.1986 
- E. 1986/48 - K. 1986/47 (R.G. 21 
Aralık 1986). Kararın metni ve karşı 
oy yazısı Resmi Gazete de yayınlandığı 
için, burada sadece gerekli alıntıların 
yapılmasıyla yetinilmiştir.
(2) Unutmamak gerekir ki, İçtihadı 
Birleştirme, en azından taraflardan 
birine yapılan haksızlığın, üstelik telâfi 
imkânı da olmayacak şekilde itirafı 
anlamını da içermektedir. "En azından" 
diyoruz, çünkü, bazan İçtihadı Birleştirme, 
çelişen içtihadlardan ayrı, üçüncü bir 
çözümü de kabul edebilir.
(3) Bir gazete, konuyu şu başlıkla
kamuoyuna duyurmuştur : "Sendika
delege seçimlerine bakacak mahkeme 
kalmadı ; delegeler Hukuk kuyusunda."

Ş. KETENCİ, Cumhuriyet, 25

Kurulu'nun, 
kararı

(5) Bkz. Yüksek Seçim
26.12.1975 gün ve 517 sayıl 
(R.G. 11.1.1976). Kararda, Ticaret
Odaları seçimleriyle ilgili olarak yapılan 
itiraz görev yönünden reddedilmiştir.
(6) Uyuşmazlık Mahkemesinin, 
geniş kapsamlı bir hale getirilmesini, 
bir başka çalışmamızda savunmuş ve 
"serim yargısı" nı ileri sürerek bu 
ihtiyacı eski Uyuşmazlık Mahkemesi

döneminde belirtmiştik (Bkz. Y.
Mahkemesi

daha

Kanunu

S» oSStiS" •*** ff vv, C. XXXIV, Sayı 1-4, İst.

ve

si Mecmuası 
1969).
(7) Tekrar hatırlatalım ki, bizce, Anayasa, 
T B.M.M. üyelerinin seçimlerini, Hal koy 
laması işlemlerini ve Mahalli İdareler 
seçimlerini bu özel ve 

Kanunların

Bkz.
Şubat 1987.

24/2 ve(4) Bkz. Danıştay Kanunu m. 
m. 32/b. Bu hükümlerden de anlaşıldığı 
gibi, sözkonusu denetim, ilk derece 
MAHKEMESİ olarak Danıştay'ca gerçek
leştiril inektedir. Gene Danıştay İçtihadına 

il merkezleri dışında kalan 
başkanlıktan

uzman yargıya 
seçi m 

vermesi, Anayasadan
kuruluvermiştir.

SolTbirTorE değil, kanunkoyucunun, 
merci tayinini kolaylaştıran bır tercihin- 
den ibarettir.göre de, 

belediye başkanlarmın
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L'INFLUENCE DE LA PENSEE ARISTOTELICIENNE SUR LE DROIT ROMAIN (a)

Dr. Bülent TAHİROĞLU
Professeur de droit romain 

h la Facultd de droit 
de l'Universite de Marmara

tout le ddveloppement 
facile deRome, au milieu de ses difficultds, 

a formd un systbme ldgal qui, a 
presque toute I'Europe, donna la sdcuritd 
a la vie et b Ia propridtd, stimula et 
fit persister i'industrie avec continuitd, 
depuis les ddcemvirs jıısqu'a Napoldon.
11 a modeli un gouvenıement reposant 
sur la sdparation des pouvoirs ldgislatif 
et exdcutif dont les freins et l'^uilibre 
inspireront les auteurs de constitutions 
jusqu'aux rdvolutions amdricaine et 
française. Pendant un temps, il umfıa 
la monarchie, l'aristocratie et la ddmocraıie 

tant de succ&s qu' il recueiİliç les 
applaudissements des philosophes, des 
historiens, de ses sujets et de ses 
ennemis. II donna des institutions 
municipales et pendant une longue
pdriode la libertd municipaîe b un
demi-millier de citds. II administra son 
empire, il fit fleurir la civilisation. Au 
sein de ce cadre, Rome a 6difd une 
culture, d'origine grecque, mais romaıne 
dans ses applications et ses rdsuîtats. 
Elle dtait trop accaparde par le gouver- 
nement pour pouvoir se montrer, dans 
le domaine de 1’ espri t, aussi puissamment 
crdatrice que la Grece, mais elle s'assımıla 
avec tdnacitd et conserva judicieusement 
l'hdritage technique, intellectuel et 
artistique qu'elle avait reçu de Carthage 

do la Grfece et de

A travers
du droit romain, il n'est pas 
poursuivre l'histoire de l'influence de 
îa pensde aristotâicienne sur le droit 
romain. Nous nous efforçerons de relever 
certaiııs points de repbre.

II faut observer que 
morales des Romains se situaient tout

domaı ne

travers

les ddmarches

naturellement dans un autre
celi es des Grecs. II est devenu 

de souligner le röle Capital joue 
par Rome dans l'dlaboration du Droit 
et corrdlativement le röle esseniıel 
joud par le Droit dans la vie et l'histoire 
des Romains. Le Droit est la seuje 
forme de l'abstraction et de la tlı&rıe 

Romain. Lb ou le Grec 
plıilosophiques, polı- 
le Romain pense en

que
banal

avec

qu'admet le
ter m espense en 

tiques ou moraux,
juridiques (2).

Bien entendu, , . % ^
pjus d'importance qu Arıstote

sources positives, ce qui a confdrd 
h leur droit une prdcision bien supdrieure. 
II y eut mâange de deux esprits et de 
deux nıdthodes. Mais une qualitd essentielle 
du systeme romain, qui est la cohdrence 
!ogique, releve de la mdthode grecque.

Le loisir des grecs, si plein de 
rdflexions, de discussions et d'dtudes, 
qui a fini par signifier dcole, inspire 

Romains une mdfiance instinctive, 
la rdflexion systdmatique

termes
les Romains on t

attachd 
aux

aux
et pour eux 
est avant tout perte de temps; l’histoire 
de leurs iddes esi tout dmaillde de 
rdflcxions dont le "primum viyere (il 
faudrait dire: agere) (3) deinde philosophari" 
est l'axiome premier et 
plupart n'ont-ils jamais trouvd le temps

et de l'Egypte,
l'Orient (l).

On sait qu'k la diffdrence des 
d'iddes, les Romains 

des esprits
Grecs, amateurs 
dtaient essentiellement 
pratiques, des organisateurs et des 
conqudrants, non des philosophes, mais 
des juristes.

encore la

le thfeme: "Individu et Socidtd. 
b l'lnstitut d'Etudes Anatoliennes

(*) Communication prdsentde au colloque International^ 
L'influence d'Aristote dans le monde mddıterraneen 
d'İstanbul (Janvier 1986).

sur
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personnes et des actions en 
espbces. Les Institutes de Gaiüs 
siecle, empruntent leurs 
principales (personnes, choses,

de passer h. la deuxierne partie de ce 
programme; sans regret du reste, puisque 
İe mot "philosopher" lui-meme sera 
longtemps I'objet d'un dddain irritd ou 
amusd İl faudra bien du temps et une 
situation nouvelle pour le goût des 
longues discussions et des dclıangcs de 
vues d'ou l'urgence est exclue. Pour 
l'instant, il faul faire la guerre, administrer 
et gagner de l'argent. C'est sans doute 
a des traits de cet ordre que l'on se 
rdfbre lorsqu'on parle du fameux realisme 
romain (4).

L'influence sur le droit romain de 
la doctrine classique grecque a dtd 
longtemps contestde et n'est pas encore 
reconnue par beaucoup d'historiens du 
droit. Et il existe en effet des raisons 
de doute. D’abord Platon et Aristote 
ont vdcu aux Ve et IVe siecles av. 
J.-C. L'essor du droit romain ne date 
que de prbs de deux cents ans plus 
tard, gübre avant l'dpoque de Cdsar et 
de Cicdron. Entre temps d’autres 
grecques, tels l'dpicurisme, le stoicisme, 
le scepticisme avaient triomphd ; les 
ouvrages des grands classiques seraient 
alors tombds dans Poubli Et du reste 
vit-on jamais des juristes lire Aristote

genres et
au Ije 

tubriques 
. actions)

aux t rai t & de grammaıre grecs. Ciceron 
avait rddigd un ouvrage complet, intituld 
les Topiques, relatif b i'application b 
Pnrt juridique de la mdthode di al ec ti 
Sans elle, on ne fût point

que. 
parvenu b

des rbgles de droit abstraites, au droit 
sous s a forme moderne (8).

Certes, l’influence sur des juristes 
d’aucune doctrine philosophique ne 
pas etre imaginde comme 
littdral; les besoins de la

doit
un pîacage 

pratique
s'opposeııt a ce que îe juriste s'enferme 
dans les cadres stricts d’un systeme 
philosoplıique particulier.

La pdriode de deux siecles av. 
J.-C. constitue une dtape ddcisive dans 
j'dvolution de la civilisation 
La thdorie et les concepts romains du 
droit furent construits, entre İe lî e 
siecle avant nötre bre et l'dpoque de 
Justinien, savants

romaı ne.

sectes
de Rome, utilisant 

et laborieusement lesconscıemment
methodes des philosophes grecques. La 
culture romaine en effet de la pdriode 
dite classique c'est surtout la culture 
grecque, comme de nos jours la culture 
de l’dlite sdndgalaise est la culture 
europdenne (9).

Si nous prdtendions relever "les 
principes du droit romain emanant de 
la philosophie", nous nous y noıerıons. 
Nous ne donnerons qu'un aperçu sur 
les apports de la pensde aristotdlicienne 
b la Science juridique

Selon Aristote, Pobjet de la 
justice est la aistribution. On ddsigne 
quelquefois par juste (c'est par cette 
observation que s'ouvre la recherche 
d'Aristote) toute conduite qui paraît 
conforme b la loi morale. Mais on 
dıscerne

(5).
Mais certains..... auteurs, dont M.

vıiley, ne croient pas a la force de 
cette objection. II faut rappeler que 

empıre de la Rome classique fut un 
empıre latino-grec, intellectuellement 
uomıne par la culture grecque (6).

Ayant que l'influence hell<Şnique 
n y fut encore trks efficace, les Romains 
ava.ent prat.quĞ un type fort diffdrent 
de droit: Par exemple, il est difficile 
de reconnaıtre une influence grecoue
d&emvi aî °0UZe Tab!es' Le C°de 
LMnfTuenl j Un. caractere national. 
7 lnfluence du droit grec a dtd trfes
PartL T VySjfeme P^orien et dans 
ladaptatıon k de nouvelles fins des 
vı eı II es ınstıtutions civiles: l'esprit e?

aprfes expıratıon du droit classique

romaine.

acception plus prdcise du 
son seus premier, qui mdrite le 

plus d'attention: la justice particuliere. 
L objet propre de cette vertu est de 
donner a clıacun le si en -suum cuigue 
trıbuere- selon la formüle traditionnelTe 

ja mentionnde par Platon et que nous 
trouverons rdpdtde a travers la littdrature 
c-que toute entiere de l'antiquitd

une
mot,

Le droitancenne comporte des rites qU-0^dot 

sume. Mais pas encore des rMe
abst^tes. De Q M. Scaevola k Sabinus 
les fondateurs de la Science juHdiaue
proc^l °de sco*a'rement les
procödĞs de raısonnement que leur
offraıt la logıque grecque, la diaîectioue
conservde dans l'dcole romaine: ddfinit q ’
dıvısıons-rangement des

I ,^e P&iode classique,
e .0It romain a reçu ses principes 

constıtutifs et sa valeur exceptionnelle 
ue la doctrine d'Aristote (11).

cro*t gdndralement qu'il faul 
uer le moment de l'invention du

ons- 
choses, des

6



commutative et distributive, relevant 
de methodes diffdrentes, h. quoi l'dtude 
d'Aristote avait abouti, dtait d'une 
grande fdconditd Elle est probablement 
la distinction future entre droit public 
et droit priv£. Si l'on accepte que 
l'dtat et le droit public soient compdtents 
pour opdrer le premier travail, a savoir 
la distribution des patrimoines, 
Science autonome peut 
constituer pour regler les commutations

droit romain comme systeme scientifique 
autour de l’£poque cicdronienne. A ce 
moment l'influence d'Aristote est 
forte: Polybe a transmis les grandes 
thbses de sa Politique, Cicdron traduit 
les Topiques (12), les dcoles de rhdtorique 
rdpandent les notions aristot^liciennes 
de justice, d'dquitd, de loi, de droit 
naturel. Les intellectuels romains £taient 
portds vers P^clectisme, ils s'instruisaient 
un peu partout, selon İes matieres: or 
Aristote seul, avait analysd le droit et

une 
ensuite se

05).
La justice distributive a pour röle 

la distribution des biens, des honneurs, 
des charges publiques entre des personnes, 
ce qui est l'office normal de la justice. 
La justice commutative ne remplit 
qu'un role subsidiaire. Si nous supposons 
les biens, les honneurs, les charges 
publiques prealablement distribu^s? la 
consistance des patrimoines prealablement 
etablie selon la formüle pr£c£dente, il 

equilibre soit derangd 
fraction attribu^e h.

lui avoir dtd

ses sources.
Les juristes 

et prennent soin de mettre en vedette 
la definiton de la justice et de son 
objet sp€cifique explicitde par Aristote. 
(Peu importe que la formüle d'Ulpien 

10) soit alourdie de quelques 
stoiciennes). Ils ont accepte

connaissentromains

(D. 1., 1. 
additions
cette doctrine que le droit derıve de 
la justice (D.1,1, l); que la jurisprudence 
est la Science du juste et de l'ınjuste 

iniusti scientia (D. 1, 1, 10)î 
le droit est "cela

arrive que cet 
parce qu’une 
palrimoine se
enlevde, pour et re transportde dans

11 faut alors corriger ce desequilibre. 
les juristes

un
-iusti atgue
plus prĞcisdment que 
quı est juste" (D. 1,1,11)). .Us mettent 
sûrement & profit, la distinction des 
deux justices distributive et commutative

trouve
un

autre.
En fait
mdthodiquement exploitd ce 
(thdorte de l'enrichissement sans cause 
(condictio sine causa), mutuum, juste 

damnum inıurıa datum (16).
Â piddc de justic<T distributive, 

qui distribue h. clıacun selon ses mdrites, 
et de façon proportionnelle a sa valeur, 
a ses capacitds natives ou h. sa richesse, 
le droit romain doit un caractbre 
indgalitaire de la Rdpublique, ou les 
citoyens de la socidtd reçoıvent des 
droits proportionnees â. leurs mdrıtes 
naturels, est ainsi passd d'Aristote au 
droit public de Cicdron (17).

D'autres regles du droit romain 
de la morale stoTcienne

romains ont
prıncıpe

(13). distinctions sont 
institutions du

Or, quelques 
ndcessaires pour les 
droit : prıx,

personne ne 
les institutions romaines

a) Premierement,
soutient que 
reproduisent concrbtement celles que 

trouvions exposees chez les auteurs
procedure,nous

erecs. Bien au contraıre: 
mariage, successions, tout cela h Rome 
est diffdrent de ce quı exıstaıt â Atlıönes. 
Pour expliquer chaque loı romaıne 

nous aurıons besoın
d'explicatıon

de
pa r tı culı er,
recourir h d'autres types 
que l'explication phılosoph.que

b) Au contraıre, on peut taıre 
certaines maxımes generales, 

assez grand nombre dans 
tlıdoriques des jurisconsultes;

romain prohibe 
cause", cette 

avoir

viennent
transportde sur le terrain du droit.

Apres les Institutes de Gaius, les 
Institutes de Justinien font usage d'un 
plan trbs simple, encore pratiqud aujourd' 
hııi: personae, res, actiones. Ce plan 
tripartite <*tait en honııeur dans les 
ouvrages de rhdtorique et de Science 
grecs (18). Le plan des Institutes est 
adaptd aux systbmes des Codes modernes.

Les notions comme de droit 
naturel, d'equitd, de loi au sens large 
passerent k Rome par le canal de la 
grammaire et de la rhdtorique 
L'idee d'dquitd et celle de loi naturelle 

devenues des facteurs de progrfes 
du droit (20).

dtat de 
rdpandues en 
les ouvrages 
quand
"l'enrichissement
maxime gdndrale, pourrions-nous 
doute sur son origıne ? Cette m.ax .m® 
exprime le principe de la justice 

' commutative: si que!que chose est 
ddrangd dans r&juilıbre des patrimoines, 

_ accru aux ddpeııs de 
contrepartie, il faut rdtablir 

aussi influnce

texteun
sans

si l'un s'est 
Pautre sans 
Pdquilibre. Cette notıon a 
les codes modernes (14).

La di vision
d'application

sontdeux 
justice,

types
comme

entre
de la 7



La pensle romaine en mati'ere 
politique apparaît comme un reflet de 
la lumifere grecque. Ses reprdsentants 
sont

structure de L'Etat mixte. La Polirin 
prockde k une mixtion
prıncıpes, des lois et des techniques
(25).un grec conquıs et romanisd: 

Polybe, et un orateur romain helldnisd: 
Cicdron. La conception de Polybe, 
trbs proche de celle de La Politique, 

la distinction du "privd" 
et du "public" absente chez Aristote, 
mais par contre proprement issue du 
droit romain (21).

De meme Polybe reproduit la 
classification traditionnelle qu'Aristote 
donne des gouvernements: monarchie, 
aristocratie, ddmocratie. N y ajoute la 
Rdpublique qui, iddale chez Aristote, 
prend chez lui la physionomie 
image historique (22).

La thkse de Polybe est reprıse 
par le plus grand des orateurs latins 
et l'un des hommes les plus reprdsentatifs 
du gdnie romain, par Cicdron. II ne 
faut pas oublier İ'importance de la 
culture grecque dans la formation de 
Cicdron (23). Celui k qui revient le 
mdrite d'avoir rendu la plıilosophie 
populaire â Rome, l'intermddiaire type 
enire la pensde grecque et latine fut 
Cicdron (24). L'ouvrage de Cicdron, 
"La Rdpublique", qui faisait l'eloge 
d un roi, d'un princeps, ouvrirait le 
ehemin k la forme nouvelie 
prendre le 
Cicdron

Cependant, k
totalitaire et autoritaire de 
droit romain apporte 
jııridiqııe Capital:' la distinction 
droit public et du droit privd. Plus 
tard, d'une façon ddeisive, les Institutes 
de Justınıen, formuleront, avec ]e 
fameux fragment d'Ulpien, la sdparation 
(dıclıotomıe) classique des deux 
sıtuations, l'une privde, l'autre publiqUe 
Le droit privd comprend "ce guiTi^Tai' 
I utılıtd des particuliers", |e droit 
public englobe Mce qui regarde L'Etat 
ou la Republique" (26).

Quant aux juristes 
di ts du monde

cette conception 
l’Etat, le 
correetif

est
unavec, en outre

du

d'une

proprement 
romain, Celse, Ulpier,, 

avons leursPaul ou
definitions de la justice, du droit et 
du droit naturel. Ce sont celles memes 
des Grecs, qu'ils ont acceptdes, k 
tout le moins en apparence, k en 
juger par leur aveu (27).

Ainsi, on peut parler de l’influence 
de la pensde aristotdlicienne sur certains 
sujets du droit privd.

Les philosophes de l'dcole d'Aristote 
enseignent qu’il existe deux catdgories 
de choses, celles que les sens perçoivent 
corporellement et celles que 1 * espri t 
perçoit par 1'abstraetion. Cicdron se 
charge de repandre & Rome la doctrine 
grecque: il distingue les choses que 
l'on peut voir et touclıer, par exemple 
un fonds de terre, une maison, un 
eselave, et celles qui sont simplement 
comprises par 1 * espri t, par exemple la 
tutelle, la parentdL Et Sdneque aprks 
lui, qui les ddsigne du nom de choses 
corporelles et incorporelles. Et Lucrkce, 
en un vers cdlebre (28).

Les juristes & leur tour ont adoptd 
la leçon grecque. Cherchons-la, dks le IIe 
sıecle, dans les Institutes de Gaius (II,

^ e.t Parm* fes divisions des
choses, dit-il, il faut faire une place k 
celle des choses corporelles et incorporelles.

y a, d'abord, des choses corporelles, 
celles que l'on peut touclıer: un champ, 
un eselave, un vetement, de I'or. Depuis 
ongtemps ces choses sont entrdes dans 
a sphbre du droit romain. Mais le 
roıt n'a-t-il pas aussi ses choses 

incorporelles? Gaius nous donne une 
üste de celles qu'a decouvertes, il y a peu 
de tenıps encore, l'ingdniosite de juristes: 
le patrimoine herdditaire (conçu

Papinien, nous

que va 
de Rome. 

şerait le grand thdoricien du 
prıncıpat" et ses derits auraient prdpard 

le pouvoır personnel, tel
s'instituer k Rome.

^ En rdalitd, le princeps 
Cicdron est "le politîque" en tant que 
tel le politique iddal de toute la 
httdrature grecque: Le "Chef" de

û* ''Sa!e"’ Roi-philosophe
ou Phılosophe-roı de Platon; le "Bon
cıtoyen" d'Aristote .

Aucune

gouvernement

qu'il va

qu'exa!te

constitution n'dtant 
bonne en elle-meme, Cicdron, comme 
Aristote et surtout comme Polybe 
cdlebre le rdgime mixte, celui qui 
rjumt en de justes proportions les 
elements condamnds sdpardment: le 
monarchique, I 'aristocratique et le 
p^ulaıre. L'apparition, en tiers, de 
1 âdment monarchıque, a ddjâ &<ş 
ddfendu par Polybe.alors que la Rdpublique
f,jıi°tâ,Clenre oomporte seulement 
lâdment olıgarchıque et l'e^ment 
ddmocratıque. L'dquilibre k trois est 
ıncontestablement supdrieu. au couple 
arısWcratıco-populaire. De plus, d'Aristote

y a progrbs dans la
comme
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tel, abstraitement, comme un ensemble 
de droits et de dettes), I'usufruit, les 
crdances, les servitudes (29).

Ainsi, la notion des choses corporelles 
et incorporelles est import^e du İangage 
des philosophes.EIle est pour les juristes 
romains un trait de lumiere: ce que 
veut le propridtaire de nötre champ, ce 
n'est pas ndcessairement le ehemin 
lui-meme ou la facultd de passer ehez 
son voisin: abstractions,choses incorporelles. 
Mais les choses incorporelles n'ont-elles 
pas aussi, selon les philosohes, leur 
existence? Ne peut-on aussi en acqu6rir 
la propridtd? Une propri&d dont l'objet 
ne sera plus le ehemin lui-meme ou 
bien la source; mais l'avantage a tirer 
du ehemin une qualitd, un service du 
ehemin. Le prdteur donnera une nouvelle 
aetion, par la formüle de laquelle on 
revendique non plus la chose elle-meme, 
mais le "ius", l'"iter" (le passage) ou 
r"haustusrt (le puısage). Telle est la 
servitude, comme savent l'analyser pour 
la premiere fois les jurisconsultes (30) 
de İ'epoque Cic6ron (31).

On peut parler aussi pour d'autres 
Solutions juridiques concrbtes sur l'influence 
de la philosohie: On sait qu'a l’£poque 
cicdronienne, l'enseignement des philosophes 
a impr£gn6 la pensle ]tıridique romaine;

philosophiques ont
ont resservi tels 

de la nouvelle

les bases de leur travail ehez les 
philosophes. C'est une notion qui est 
difficile h. saisir. Le mot de possession 
a, dans le İangage juridique, un sens 
technique particulier que les profanes 
ne connaissent pas toujours. On dit, 
vulgairement: je possbde telle maison, 
telle somme d'argent, pour signifier 
que l'on est propri6taire. Pour les 
juristes, la possession est autre chose 
que la propri6td: ils prdtendent que ce 
terme signifie une maîtrise de fait sur 
une chose, plutot qu'un droit proprement 
dit. Mon voleur possbde T'objet qu’il 
m'a enlevd, dont je suis propridtaire. 11 
se peut bien d'ailleurs -c'est meme le 
cas normal- que je possdde la chose 
dont je suis propridtaire. Mais ce sont 
deux notions juridiques diffdrentes qu'il

fallu plusieursimporte de distinguer. II a 
siecles d'histoire romaine pour que ces 

prdeisent et que le rdgime 
la possession s'âabore

notions se 
juridique de
(34).

Nous acqudrons la possession, dit 
texte cdlebre, par le corps et par 

l'âme: "Corpore et
un

animo". Par le
corps toul d'abord: possdder n'est-ce 

detenir matdriellement une chose? 
C'est ddtenir en fait une somme d'argent 
sous la main; c'est s'etre installd dans 
un champ. De toutes façons, il faut 
pour possdder une apprâıension par les 
sens, par le toucher ou par la Yue: 
voila pourquoi, pour les jurisconsultes 
classiques, on ne peut possdder

un usufruit,

pas

les concepts
plaquds sur le droit, 
quels h. la construction 
Science juridique.

Les Grecs ont une philosohie des
choses. Comment celle-ci a utilisee 
tout particulierement par les jurisconsultes, 
on le verra dans le curieux ouvrage de 
Sokolowski sur "la philosophie dans le 
droit privd" romaia Par exemple, tout 
le monde sait que la philosohie distıngue 
dans chaque chose la forme et la matıere. 
Cela ne sera pas inutile â nos juristes. 
Supposons qu'un sculpteur s'empare de 
1-argile d'autrui et l'utıhse: â qu. 
appartient la statue? Les tenants 
l'&ole d'Aristote r^pondent: au sculpteur, 
car dans chaque chose la forme est I essen 
tiel et le sculpteur est le crâıteor de la 
forme. Les jurisconsultes au contraıre, 
qui s'apparentent i l'dcole stoıcıenne, 
soutiennent que dans la chose l'essent.el 

mati'ere: l’argıle done, quı reste
premier propridtaire (32).

moderne aussi tranehe 
de bon

une
unechose incorporelle, 

servitude de passage.
Mais ce n'est

choses, selon les philosophes, ne
pas compos^es que de matiere. Elleş 
ont une forme, que seul l'esprit, peut 
apprâıender. L'enfant, l’idiot, ne peuvent 
possdder. Car il y faut un aete de
l'intelligence (35).

11 faut meme (et ici les juristes 
compliquent les donn^es claires des 
philosophes) une certaine volont6 le 
simple promeneur qui fait le tour d'un
champ n'en est pas possesseur; il n'a 
pas Pintention de le garder. Selon le
droit romain, l'ouvrier h qui j'ai confid 
quelque objet pour qu'il le r^pare n'en 
est pas possesseur. L'humble fermier 
que j'ai chargd de cultiver une partie 
de mes terres et qui selon les moeurs 
romaines vit dans l'dtroite d^pendance 
de son propri^taire, pas meme (36).

Aristote, soumet les institutions 
la famille et la propri6td au

pas assez: les 
sont

de

est la 
b. son

Le droit
le litige par des arguments 
sens et d'intdret pratıque (33).

La possession est une notion que 
l'expliqner les jurisconsultes trouvent commepour
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un traitement de douceur 
qui le subissent (42).

Au reste, quoi qu * il en soit de 
cette partıcularıte, la rfegle gdndrale est 
vraıe bıen qu'elle ait dtd contestde en 
thdorie (43). Plusieurs siecles plus 
1 es jurisconsultes romains, 
voyant dans l'esclavage un fait

cadre de la citd Selon l'dconomiste 
Piettre (37), c'est une grave erreur, 
trks rdpandue pourtant (jusqu'k Schumpeter 
compris) que de faire d'Aristote le 
thdoricien du droit absolu de la proprietd 
Sa pensde reflete la rdaction de la 
collectivitd contre les abus de 
l'individualisme (38).

Aristote s'occupe aussi de İ'esclavage 
et cherche meme k le justifier, en 
ddmontrant que les hommes qui sont 
incapables de se gouverner eux-memes 
doivent etre commandds par les autres. 
Certains hommes, affirme-t-il sont nds 
pour la libertd, d'autres pour İ'esclavage. 
11 tente de prouver par des raisons de 
caractkre pratique, l'utilitd de İ'esclavage. 
L'Etat, dans la conception aristotdlicienne, 
a besoin des hommes adonnds aux 
occupations matdrielles. 11 faut se 
rappeler qu'alors İ'esclavage dtait 
considerd comme une ndcessitd par 
l'Etat (39).

L'esclave n'est autre chose qu'un 
outil vivant. Si la navette marchait 
toute seule, İ'esclavage şerait inutile; 
mais la mdcanique au temps d'Aristote 
n'dtait pas ce qu'elle est aujourd'hui. 
L'esclavage est done une ndcessitd, et 
on ne peut pas dire qu'il soit contraire 
a la nature, dtant donnd que le barbare 
est un etre infdrieur.Sur ce point Aristote 
ne s'dleve pas au-dessus des iddes de 
son si'ecle et de son pays. 11 reconnaît 
toutefois que la raison qu'il donne ne 
justifie pas l'esclavage nd de la guerre 
et surtout de la guerre entre Grecs, 
mais c'est une loi gdndralement reçue. 
Le vaincu appartient au vainqueur par 
droit de conquete. Est-ce juste ou 
non? A nötre avıs, il est inutile de 
I'examiner (40).

L'autoritd du maître sur l'esclave 
est de 1 'ordre de celle que l'on ex.erce 
sur des instruments. Car, pour Aristote, 
l'esclave est un outil ndcessaire, une 
machine obâssant au commandement.
II est prdfdrable pour les vaincus k la 
guerre d'etre soumis k la servitude 
plutöt que d'etre mis k mort. Aristote 
incite le maître k faire bon usage de 
l'esclave, parce que celui-ci est en 
quelque sorte une partie de lui-meme 
et peut etre considdrd comme son 
prolongement. Ainsi, la servitude ne 
provoque de la part d'Aristote aucune 
condamnation morale (41).

Aristote voit dans l'esclavage 
une institution naturelle,tout en prdeonisant

pour ceux

tard,
tout en

.. . . contre
nature, l'ont admış comme une institution 
du droit des gens, c'est-k-dire 
gdndralement acceptd par 
nations civilisdes (44).

Dans le droit romain, l'une de la 
droit de propridtd portait 

sur les eselaves. Certaines circonstances 
dconomiques et intellectuelies jouent 
en leur faveur. Sdnkque, en une câebre 
epitre k Lucilius, affirme leur qualitd 
d'hommes, leur dgalitd avec les autres 
hommes. Mais Rome n'en fit point des 
sujets de droits. L'esclavage paraissait 
une ndcessitd sociale. D'ailleurs, que!ques 
grands philosophes, dont Aristote, en 
ddcidaient ainsi. Du moins l'affran- 
clıissement, fort pratiqud k l'dpoque de 
l'essor de la civilisation 
ensuite sous l'influence des

comme 
toutes les

restrıctıon au

romaıne, et 
! sentiments 

chrdtiens, diminue le nombre des eselaves. 
Et 1'institution coutumiere du pdcule 
(ensemble de biens laissd en fait a 
leur disposition) adoucit leur şort; car 
les fils de famille ne sont pas seuls k 
avoir un pdcule (45).

D'autre part, cette institution ne 
s'est-elle pas perpdtude jusqu'k nötre 
siecle (46).

En gendral, nous pouvons conclure 
qıı'Aristote a fourni aux juristes romains 
leurs cadres de pensdes. Nous lui devons 
l'idde gdndrale du droit. Elle 
caractdristique de 
juridique occidentale.

Les juristes romains eurent une 
culture philosophique. Ils ne furent 
grands ni dans les abstraetions thdoriques 
ni dans les idees purement philosophiques, 
mais bien dans leur transfusion dans la 
pratique du droit positif, dans leur 
application, se pliant toujours avec une 
gdniale pdndtration aux exigences logiques 
et aux besoins changeants de la rdalitd. 
Les juristes romains ne perdirent jamais 
de vue la vie concrkte et la nature 
des choses et 
constamment le droit 
les exigences nouvelles, mais 
technique formelle parfaite. C'est la 
qu'est leur plus grand mdrite.

La ddfinition de l'objet de la

reste 
nötre civilisation

surem faire progresser 
en accord avec 

avec une
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application du principe de la justice 
commutative.

Les juristes romains ont empruntd 
'a la pensle aristotâicienne une partie 
de leurs notions fondamentales du droit.

Justice (suum cuigue tribuere), est 
d'origine ânstotdlicienne. CTâmicitia 
ou la gratuitd dans le rdgime des 
contrats gratuits, tels que le ddpöt ou 
le mutuum apparaît fondde comme

Dipnotları : Pensde, p. 63.
(1) DURANT W., Histoire de la Civilisation, 
trad. Marty J., IX, 1950, Paris, p.280.
(2) TOUCHARD J., Histoire des 
Politiques, Tome Premier, Paris, 
p. 64.

(12) PRELOT M , Histoire des iddes 
politioues, quatrieme ddition, Paris, 
1970, p. 84 et suiv.; TOUCHARD J., 
p.66 et suiv.; MAILLET, J., Histoire des 
Institutions et des Faits Sociaux, 1956, 
p. 119 et suiv.

Idees
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Petit Vocabulaire de Droit Romaın,
La Formation de la(13) VILLEY M 
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• 1
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Paris, 1942.
(4) TOUCHARD j., op. cit., p. 62.

d'Histoire de
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Obligations Suisse: "Celui qui, 
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la Philosophie du Droit, Paris, 1962, p. 
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du Droit., trad. J. A- 13.,Philosophie 
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(6) VILLEY M., Philosophie du Droit, 
p. 30 et suiv.
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(16) VILLEY M.
Pensde, p. 40-41.

(7) BONFANTE P., Histoire du Droit 
Romain, trad. Carrbre J. et ,°JJ^ıer 
F., Tome Premier, 1928, p. 135 - 140. La Formation de la
(8) VILLEY M., Philosophie du Droit, 
p. 30; VILLEY M., Le Droit Romaın, 
Son Actualitd, Septieme 6dıtıon, 19 9, 
Paris, p. 44-45.
(9) VILLEY M., La Formation de la 
Pens de Juridique Moderne, Paris 1968, 
n 62; VILLEY M., Droit Romaın, p. 
48-49; MONIER R., Manuel Eldmentaıre 
de Droit Romain, Tome Premier, 1938, 
Paris, p. 55.
(10) VILLEY M 
Pensde, p. 39.
(11) VILLEY M

La Formation de la(17) VILLEY M 
Pensde, p. 33.
(18) VILLEY M., Droit Romain, p. 44.
(19) Cf.: SCHiLLİNG, K, Histoire des 
Iddes Sociales, p. 107-108; VILLEY M 
La Formation de la Pensde, p. 63.
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(20) DEL VECHHİO, G., op. cit., p. 41.
(21) PRELOT, M., op. cit., p. 109.

(22) PRELOT M., op. cit., p. 
suiv.
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(23) PRELOT, M., op. cit., p. 113-114.
(24) DEL VECCHIO, G., op. cit., p. 39.
(25) PRELOT, M., op. cit., p. 118.
(26) PRELOT, M., op. cit., p. 118-127.
(27) VILLEY, M., La Philosophie du 
Droit, p. 32.
(28) Tangere enim et tangi nişi corpus 
nuila potest res.
(29) VILLEY, M.,
71-72.

Demeurent rdserv&s les actions 
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(34) VILLEY, M., Droit Romain, p. 86.

(35) VILLEY, M., Droit Romain, p. 89.
(36) VILLEY, M., Droit Romain, p. 90.

L'article 887 du Code Civiî turc
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919 du Code Civiî suisse): "Celui qui a 
la maîtrise effective de la chose 
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Droit Romain, p. en a

(37) PIETTRE, A., Histoire de la Pensle 
Economique et Analyse des Th&mes 
Contemporaines, p. 15.
(38) Pour le droit romain cfz: TAHlROĞLU
B., Debat Actuel en Droit Romain sur 
le concept de propridtd, Extrait des 
AnnaJcs de la Facultd de Droit d’Istanbul, 
1984. ,

(30) Paul us, D. 8, 3, 30 Qui duo praedia, 
habetat, in unius venditione aguam, guae in
lundo nascebatur ’________ et cırca eam aguam
late decem pedes exceperat: guaesitum
est, utrum domımum locı ad eum pertineat

per eum locum accedere possit.
ita recepisset: "cırca

aguam late pedes decem”, iter
dumtaxat videri venditoris

an ut
respondıt, sı
eam

esse.
(39) DEL VECCHIO, G.,(31) VILLEY, M., Droit Romain, p. 33.

(32) VILLEY, M.,
70-71.

op. cit., p. 35.
(40) DARESTE, R., La Science du 
Droit en Grfcce, Paris, 1893, p. 219.
(41) PRELOT, M., op. cit.,

Droit Romain, p.

(33) La sp6cification constitue 
de l'article 699 du 
(l’article 726 du 
"Lorsqu'une 
transformd

p. 84 et p.le sujet 
Code Civil Turc 

Code Civil Suisse): 
personne a travailld 

une mati'ere gui ne lui 
appartenaıt pas, la chose nouvelle est 
acquıse â l'ouvrier, si l'industrie est 
plus pr&ıeuse que la matiere, sinon 
proprıdtaıre de celle-ci.

102.

(42) PIETTRE,A.,op. cit., p. 15.
(43) DARESTE, R., op. cit., p. 219.

(44) Florentinus, D. 1, 5, 4, ... "Servitus 
est constitutio juris fientium gua guıs
domınıo alıeno contra naturam sublicitur...11

ou

au
(45) VILLEY, M., Droit Romain, p. 57.

(46) cfz: TAHlROĞLU B., L'Esclavage 
dans l'Empıre Ottoman, Extrait des 
Anna^s de la Facultd de Droit d'Istanbul,

Si l'ouvrier n'dtait pas de bonne

'‘m,Ssee
meme sı l'industrie est plus pr6cieuse. ’
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ÖZET

ARİSTO DÜŞÜNCESİNİN ROMA HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

bir nitelik taşıyan XII Levha kanununda, 
felsefî bir görüşün varlığı söz konusu 
değildir. Bununla birlikte, hukukçuların 
düşünce şekilleri, kavramların tarifleri, 
hukuktaki ayırımlar, eşyanın, kişilerin 
ve davaların tasnifi, felsefe düşüncesinden 
etkilenmiştir. Bir benzetme yapmak 
gerekirse, günümüzdeki Senegal kültürü 
Avrupa'dan nasıl etkilenmişse, klasik 
ismi verilen Roma kültürünün felsefe 
kavramlarından etkilendiği söylenebilir.

Aristo'dan, Roma hukuku aracılığıyla 
zamanımıza kadar gelen adalet kavramın
da iki yön ayırdedilir: Paylaştırıcı 
(veya dağıtıcı) adalet, denkleşti rici 
adalet.

Roma hukukunun gelişmesi boyunca, 
fikirlerinin hukuka etkisiniAristo'nun

izlemek kolay değildir. Bu sebeple, bazı 
belirli noktalar üzerinde durmaya gayret 
edilmiştir : Romalılar, Aristo'dan çok 
pozitif kaynaklara önem vermişlerdir. 
Bu erilim de, Hukuklarına kesin çizgiler 

Bununla birlikte, Roma 
felsefekazandırmıştır.

hukuk sisteminin mantık bağı, 
metodundan gelir. Ancak; eski Yunan 
filozoflarının Roma hukuku üzerindeki 

süre tartışılmış ve birçok 
tarihçisi tarafından kabul edilme- 

kuşku duyulacak 
Aristo

etkisi uzun 
hukuk
miştir. Gerçekten, 
noktalar vardır: Zira, Platon ve 
M ö. V. ve IV. yüzyıllarda yaşamışlardır. 
Roma hukukunun canlılığı ise, 'kı-uç 
yüzyıl sonra başlamıştır. Ayrıca Romalı 
hukukçuların, filozoflarla fazla ' g'len^ 
leri de ileri sürülemez. Mesela, ulusal

Polybius, Aristo'nun Politikasının 
önemli görüşlerini Roma dünyasına 
nakletmiş; Cicero, onun Topiques isimli 
eserini tercüme etmiş; retorik okulları,
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adalet, hakkaniyet, kanun, tabiî hukuk 
gibi Aristo’ya özgü kavramları yaymışlar
dır. Hukukçular, Aristo'nun adalet ve 
hakkaniyet 
yararlanmışlardır.
geldiği fikrini kabul etmişler (D. 1,1,1), 
hukukun âdil olanın ve olmayanın ilmi, 
^nat1 olduğu (D.l, 1,1,10; D. 1,1,11) 
düşüncesini benimsemişlerdir, özel kişi
ler arasında söz konusu olan ve eşitlik 
kavramını ifade eden denkleşti rici 
adalet, eşitliği, dengeyi öngörür: Haklar 
ve borçlar arasında denge veya eşitlik, 
zarar ve tazmini arasında eşitlik veya 
denge. Paylaştırıcı adalet ise, topluluk 
ve bireyler arasındaki ilişkilerde 
konusu olur

Aristo'dan Cicero'nun kamu 
geçmiştir.

Hukukun, Gaius ve lustinianus'un 
Institutiones'lerindeki kişiler, eşya vp 
davalar şeklindeki üçlü ayırımı, retorik 
kitaplarında çözde olan bir ayırımdı 
"Institutiones sistemi" ismi verilen bu* 
ayırım planı, modern Medenî Kanunlarla 
günümüzde de uygulama alanında yer 
almakta devam etmektedir.

Hukuk düşüncesinin, modern vüzyıî- 
gelism esinde

hukukuna

hakkındaki fikirlerinden 
Hukukun adaletten

lardaki önemli. , roller
oynavacak olan tabiî hukuk, hakkaniyet 
hukukun kanunlaştırılması (yazılı, kesin 
hale getirilmesi) gibi kavramlar, felsefe 
ve mantık eserleri aracılığıyla, Roma'ya 
geçmiştir.

Polybius; 
hakkındaki

söz
ve adaletin bu görünümü, 

orantı düşüncesine dayanır, 
bireylerinin herbiri, 
katkılarına

Topluluk 
yeteneklerine ve 
olarak

Aristo'nun hükümet
monarşi, aristokrasi 

demokrasi ayırımını benimser, ayrıca 
bunlara cumhuriyeti ekler. Poiybius'un 
görüşünden etkilenen Cicero, kralın 
(imparatorun) övgüsünü yaptığı, devleti 
incelediği eserleriyle, kişisel iktidarın, 
Romanın principatus (İlk İmparatorluk) 
devrinin buyuF~ teorisyeni olacaktır. 
Cicero; Aristo, özellikle Polybius gibi, 
bu üç rejimin en iyi yanlarını alan 
karma bir rejimin temellerini de atar.

Aristo düşüncesinin, özel hukuktaki 
etkilerinden de söz edilebilir: Duyguların 
maddî olarak anladığı eşya ile (arazi, 
ev, köle, elbise, 
soyut olarak kavradığı 
borçların bütününden 
intifa hakkı, alacak hakkı 
vesayet, 
maddî

orantılı vealınırsa,
adalet gerçekleşmiş olur. Ayrıca, topluluk 
bireylerinin herbirinin ödevi de, olanakları 
ve araçları ile orantılıdır. Hukukun bu 
genel ve temel kavramları, Roma hukukun
da uygulama alanı bularak
hukuk düşüncesini etkilemiştir.

Somut hukuk kurumlan için de, 
belirli ayırımlar yapmak mümkündür : 
Roma usul,

modern

. . ,a^e ve miras hukukları
felsefenin etkisiyle açıklanamaz.

Aksine, hukukçuların nazarî 
rindeki belirli

eserle-

felsefe düşüncesinde bulur. Bir Roma 
hukuku metni, »sebepsiz kazanmayı» 
yasakladığı zaman, bunun kökeni denkleş- 
urıcı adalettedir. Eğer bir kimsenin 
malvarlığı, diğerinin zararına ve sebepsiz
kurmak^"1155!’- bozulan dengeyi tekrar 
kurmak gerekir. Bu kavram,
kanunları da etkilemiştir (Türk 
ol, İsviçre BK.

Aristo'nun,

altın), düşüncenin 
eşya (hak ve 

oluşan tereke, 
, irtifak haklan, 

Roma hukukundaki 
eşya (res corporales) ve maddî 

olmayan eşya (res incorporales) 
nın kökeni ndedir.

Felsefe; eşyada iki 
ve maddeyi birbirinden 
başkasının ı 
yaptığı heykel kime 
Eşyada sekli

hısımlık),

modern 
BK. m. ayırımı

na. 62 vb).

leT
hukuk ayırımının * başlang'Sr. Eğer' 
denkleşt.rıc. adalette, devlet ve kamu 
hukukunun yetkisi olduğu kabul edilirse

başkasının malına reFÎTSÎTia rarlar (damnurn 
mjuna^datum), Roma hukuk^KTiS 
^eügeyi sağlayan dağıtıcı adalet fikrinden 
ilkesinden metodik olarak esinlendiği 
bozulan dengeyi tekrar kurmak amacm«sır1'- H"k'se-
esas alan

unsuru, şekli 
ayı n r: Bi r ki şi ni n, 

yararlanarak 
ait olacaktır ?

kii a*arı Aristocularagöre heykel yapana aittir. Eşyada madde
yi esas alan stoısyen^ filozoflara göre,

J . mâlikinin olacaktır 
...... specificatio'su (hukukî

tağyir)için, MK.başka bir çözüm yolu benimse
miştir :

mermerinden

esas

heykel, mermerin 
(Romalılarınyer

Bkz. MK. 699). 
Kavramın... ,, açıklığa kavuşması için

yüzyılların geçmesi gereken, 
manevi unsurları kapsayan zilyetlikte, 
elsefe düşüncesinin etkisi vardır. Bir 

k'Şi, zilyetlik iradesine 
fakat mal üzerinde fiilen hâkimiyet 
sahibi ise elde bulundurandır (detentor). 
iradeye (düşünceye)

maddî ve

sahip değil,
göre paylaştırmayı 

paylaştırıcı adalet fikri,
sahip olamayanların14



özgü olmayan bir hukuk kurumu olduğunu 
belirteceklerdir.

Aristo; Romalı hukukçulara, düşünce
vermiştir.

(çocuk, akıl hastası) fiil ehliyetleri 
yoktur.

Aristo, manevî açıdan mahkum 
ettiği köleliğin, zarurî olduğunu kabul 
eder. Mekik kendiliğinden dokuma işini 
yapmadıkça, insanların kölelere ihtiyacı 
olacağını söyleyen Aristo, makine eksik
liğini sezmiştir. Romalılar da, tabiî 
hukuka aykırı olduğunu belirttikleri 
köleliğin, bütün milletlere ortak, Romaya

metotlarınısistemlerini,
Romalı hukukçular da, gerçeğin değişen 
ihtiyaçlarına hukuk kurallarının uygunluğu- 

sağlama, gerekli şekilde değiştirebilme 
yeteneğini göstermişler, düşünce metotları 
sayesinde, hukuku ölü kurallar haline 
gelmekten kurtarmışlardır.

nu
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YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ SORUNLARI 
VE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

Doç.Dr. Ilhan ULUDAĞ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
İktisat Anabil i m Dalı öğretim Üyesi

I, Tarihsel Gelişimi : 1.970'li yılların sonlarında ortaya çıkan 
finansal sıkıntılar, sadece inşaat sektörü 
için değil, kuşkusuz tüm sektörler için 
söz konusu olmuştur.

Geçmişte 
bunalımlara 
ekonomik

Sektörün tarihi gelişimine kısaca 
baktığımızda bu konuda ilk kontratın 
195! yıhnda^ imzalandığı görülmektedir. 
Bilindiği gibi kalkınma çabaları ülkemiz 
için yeni bir içerik taşımaktadır. 1923 
yılında Cumhuriyet rejimi kurulduktan 

ülkenin iş adamları, ilk olarak 
ticaret sektörüne yönelmiş ve Osmanlı 
Devletinin son döneminde 
hakim olduğu bu sektörde Kurtuluş 
Savaşı sonrası oluşan boşlukları doldurma
ya Çalışmışlardır. Daha sonraları ise 
buyuk bir kısmı imalat sektörüne yönele- 
n .. .. sekt°rün gelişmesini sağlamışlardır.
Uçuncu aşamada ise bu kez iş adamları
nın füzyon hareketine girdikleri, şirketleri- 
nı birleştirip) ülke bankalarıyla birlikte 
holdingler kurmaya başladıkları görülmek
tedir. Bugünün inşaatçılar, ise gelişme 
zincirinin dördüncü halkasını oluştururlar.

akat 1970'Ii yılların sonlarında Türk 
inşaat sektörünün çöküşü, onların bir 
kısmını, yaşamlarını sürdürebilmek için 

pazarlara açılmaya zorlamıştır, 
bazı şirketlerimiz yabancı 

yatırım yapma yollarını 
araştırmaya başlamışlardır. Fakat başlan-
»Inrr ?°.nerî1,en"de yabancı şirketler 
yurt ıçı piyasalarında devlet sektörüyle 

kar paylaşmaya alışmış Türk firmalarıyla

Bu dönemde dışa açılmayan firmalar 
ise sanayi sektörüne kaymaya çalışmışlar-
SkröB“ taPi*a • dTŞİm sonucu 'nşaat 
sektörü kendi içinde gerektiği şekilde
organize olmamıştır. Bunda ayrıca,
inşaat kesiminden daha önce gelişmesini
ve örgütlenmesini tamamlamış bulunan
sanay1 ve ticaret kesimlerinin etkinliğinin
buyuk rolü bulunmaktadır.

geçirilen 
rağmen bugün 

yönden genelde 
bulunduğu da bir gerçektir, 
halen bir ekonomik istikrar dönemindedir, 
ödemeler dengesi henüz ekonominin 
lehinde değildir. Kuşkusuz bunun en 
önemli nedenlerinden biri de GSMl-I 
yıllık artış hızının %4'ü yeni geçmeye 
başlamış olmasına karşılık ülke nüfus 
artış hızının bu gelişmeyi massedecek 
kadar büyük bir artış göstermesidir.

.. .Ponrdn*n yapısal problemleri halen 
çözüm beklemektedir, örneğin, işsizliğin 
% 20 dolayında bulunması, ekonomide 
konunun oligopolistik

ekonomik
ülkemizin
ilerlemiş
Ülkemizsonra

azınlıkların

lokal endüstri
yanında etkinliği düşük kamu işletmeleri 
ve zayıf bir finansal sektör gibi sorunlar

Tüm bu ekonomik gerçeklere 
rağmen şunu kabul etmek gerekir ki, 
bugün dışa açılmayı başarmış ve Kuzey 
Afrika ve Orta Doğu'daki projeleri 
usUenebılmiş yurtdışı müteahhitlik 
sektörümüz, ülkemiz ekonomi politikasın- 
dan bir derece bağımsız sayılabilir. 
Oerçekten de son yıllarda yurt içi 
piyasadaki durgunluğa karşılık, yurtdışı 
müteahhitlik sektörü bu dönem zarfında 
kaydettiği gelişmelerle tüm dikkatleri 
üzerine çekmeyi başarabilmişlerdir. Bu 
alanda geçirdiği deneyimlerin en başarılı 
n™.!,, Libya'da geçmiş bulunmaktadır. 
Bu ülkede alınan ilk projeler, özellikle 
onut, yol ve liman inşaatlarında yoğun

laşmıştır. Bunların hepsi büyük ölçekli 
projeler olup, işlerin başarıyla tamamlan- 
masında, Türklerin bu ülkedeki teknolojik 
USltVn.1.u^Ier,nden çok, onların işgücünün 
etkinliği ve oldukça ucuz maliyeti rol

dış
Böylece 
şirketlerle ortak

Aslında
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oynamıştır. idareci ve işçiler yurtdışındaki hakedişleri
nin en az % 30'unu döviz olarak yurda 
getirmek mecburiyetindedirler. İş ve 
işçi Bulma Kurumunda bu kondua bir 
taahhütname yapılmaktadır.)

Yurtdışı müteahhitlik hizmetine 
ait istatistiki veriler halen kağıt üzerinde
ki çarpıcı görünümünü yitirmemiştir. 
Fakat 1982 yılı sonlarına kadar oldukça 
parlak gelişmeler kaydeden bu sektör, 
1983 yılı boyunca Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika'da yeni kontratlar kazanma 
konusunda çok az bir gelişme gösterebil
miştir. Fakat bugün Türk firmaları, 
Orta Doğu'daki resesyona rağmen mevcut 
piyasalarda, hatta . Irak ateş hattında 
dahi çalışmalarını sürdürmektedirler. 
Gözlemcilere göre, Orta Doğu piyasası 
kendini ekonomik yönden olduğu kadar, 
siyasal sorunlardan da uzaklaştırabildiğinde 
Türk firmaları bu piyasada ilk sırayı 
alacaklardır. Kuzey Afrika ve Orta 
Doğu piyasalarındaki son bir kaç yıldır 
olumsuz gelişen ekonomik ve siyasi 
konjonktür nedeniyle sektör, şimdiden 
Uzak Doğu'da, Srilanka'da yeni pazar 
olanakları yaratmaya yönelmiştir. Kaldı 
ki bu bölgede Türk müteahhitleri çok 
az tanınmaktadırlar. Böyle olduğu halde 
sektör, Uzak Doğu'daki Güney Kore ve 
Doğu Avrupa'lı rakiplerine karşı yine 
de yoğun, etkin ve ucuz işgücü üstünlüğü
ne güvenebil inektedirler.

Bilindiği gibi Kuzey Afrika ve 
Orta Doğu inşaat ve Mühendislik hizmet
leri piyasasında güçlü bir rekabet bulun
maktadır. Özellikle Güney Koreliler 
Suudi Arabistan ve çeşitli körfez ülkeleri 
piyasalarına hakimken, Türk firmaları 
ise daha çok Libya'da başarılı olmuşlardır. 
Türk müteahhitleri 1981'den beri Körfez 
ülkelerinde de bu konuda ciddi hamleler 
yapmakla beraber karşılarında güçlü 
rakip olarak Batı Almanya'yı bulmaktadır
lar. Onlar sadece inşaat ve mühendislik 
hizmetleri arzı ile değil, bölgeye gerekli 
malların ulaşım işleri ile de yakın 
ilişkilidirler. Bunun müteahhitlik hizmetle
ri arzını arttırmada etkin bir yol olduğu
nun farkındadırlar. Kuşkusuz kalifeyi 
bir işçilik kullanma ve işi anlaşma 
tarihinde teslim etme gibi nitelikler 
onlara bu konuda çok yardım etmiştir. 
Fakat tüm bu olumlu faktörler yanında 
işgücü ve malzeme maliyetlerinin 
yüksekliği gibi güçlüklerle de karşı 
karşı yadı rlar. işte bu faktörler Türkiye'nin 
gelecek bir kaç yıl içersinde Körfez 
Bölgesindeki esas rakibinin Alman 
müteahhitler değil, Güney Kore* İllerin

Kuşkusuz bu gelişmenin yurt içi 
ve yurt dışı izlenen ekonomik politikalar
dan kaynaklanan ve ülkemiz ekonomisine 
yaptığı negatif katkıların (bazı ülkelerin 
ödeyemediği faturalardan, Türk bankacılık 

bankerlik kesiminin etkilenmesi, 
sektörün içinde bulunduğu yasal düzenle
melerdeki yetersizlikler, 
işgücü temini ve yurtdışına göndermede 
karşılaştığı ve onların yaşadığı sosyal 
sorunlar, 
eksikliği, 
gibi
bulunduğu
yurt dışında bu amaçla istihdam edilmiş 
işçilerimizin istihdam sorununa yaptığı 
katkı ve tasarruflarının ve firmaların

ve

firmaların

işletme sermayesi 
teminat mektubu sorunları

....) yanında pozitif katkılarında 
inkâr edilemez. örneğin;

sigorta

yurtdışında hakedişlerinin vatana dönmesi 
olasılıkları yanında inşaatçılarımızın 
işlerinde kullandıkları inşaat malzemeleri
nin daha çok başka ülkelerin tercih 
edilmesi yerine ülkemizden teminine 
gidildiğinde sağlanacak döviz tasarrufu 
ve yurt içi inşaat sektörü yan sanayileri
ni geliştirici etkisi ... gibi.

1977 yılından bu yana, oldukça 
yoğun bir şekilde dışa açılmaya başlayan 
yurtdışı müteahhitlik sektörümüzün 
başlangıç dönemlerini artık çok gerilerde

Bugünbırakmış olduğu kuşkusuzdur, 
ülkemiz dışında inşaat ve mühendislik 
hizmeti yüklenmiş firmalarımızın sayısı 
267 yi bulmaktadır. Kazandıkları ihaleler 

ise 15 milyar doları aşmış 
bulunması çok sevindirici bir gelişmedir. 
Daha yakın zamanlara kadar hemen 
hemen hiç bir büyük firması bulunmayan 
bu sektörde bugün, en az 50 milyon 
dolarlık bir kontratla, 100 den fazla 
firmanın yükümlü bulunduğu görülmektedir. 
Kuşkusuz bu olumlu gelişmelerde, ülkemı- 

izlediği dışa açılma 
politikasının büyük katkıları olmuştur.

ektörün her yüz dolarlık dış 
yatırımının 25-30 dolarının Türkiye ye 
dönüleceği umulmaktadır. Fakat 1982 de 
sektör kanalıyla ülkeye sağlanan döviz 
için 2.850 milyon dolarlık bir düzey
hedef olarak saptandığı halde 2.MV 
milyon dolarlık bir döviz girişi gerçekleş
miştir. Ayrıca bugün ülkemizin ihracatının 
#15 inden fazlası İslam ülkelerine 
yapılmakta ve bu ülkelerde söz konusu 

kanalıyla 180.000 dolayında
edilen işçilerimiz, 100-150

arasında ülkemize^ bir 
sağlamaktadır. (Bilindiği 

Kambiyo Mevzuatına göre 
ülkelerde çalışan mühendis,

tutarının

zin ekonomide

sektör
istihdam 
milyon dolar 
döviz girdisi 
gibi Türk 
yabancı
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olabileceğini şimdiden bize açıklayabilir. 
Çünkü Kore'liler genellikle Türk firmaları 
gibi aynı nitelikteki anlaşmaları önermek
tedirler. Fakat

Türkiye'den yurt dışındaki 
gönderilen makine, donanım, 
malzemesi, gıda maddeleri vb. 
bedellerinin Türkiye'ye zamanında 

v meşini güçleştirmektedir.
Yukarıda sorunlarından

firmaya
inşaat

malların
getiril-onlar firmalarımızdan 

farklı olarak iki büyük avantaja sahiptir
ler. Büyük ölçüde devlet desteği ve 
Türkiye'nin başarısından daha çok 
şöhret, ün. Bununla beraber Türk müteahhit
leri yakın bir gelecekte tüm bu ayrıcalık
ların üstesinden gelebileceklerini 
etmektedirler. Fakat herşeye 
Türk müteahhitlerinin

. . , . w. . sadece
birkaçına değindiğimiz yurt dışı müteahhit
lik sektörü, özellikle İ984 yılı öncesinde 
ülkemiz ödemeler bilançosuna gerek 
sektör kazançlarının, gerekse istihdam 
ettiği çalışanların gönderdiği dövizlerin 
ye yine sektörün dışardaki işleri için 
ihraç ettikleri inşaat malzemesi ve gıda 
maddeleri vb. gibi malların kazandırdığı 
dövizler yanında, ülke ekonomisine 
bankacılık ve sigortacılık alanında yarattığı 
iş olanakları ve çizdiği yeni Türk iş 
adamı tipiyle ekonomimizin dışa açılmasın
da da inkâr edilmez bir rol

ümit 
rağmen 

diğerlerinde 
olmayan bir niteliği vardır o da; özellikle 
Suudi Arabistan'da ve Kuveyt'te uygun 
yerel ortak bulmada çok şanslı oluşları 
ve büyük uyum sağlayışlarıdır.

II, Günümüzdeki Durum :

oynamıştır.
Ancak,ülkemiz ekonomi politikasında 

ye uygulamasında ihracat seferberliği 
içersinde haketitği önemi örgütlenme 
ve yasal düzenleme içerisinde yeterince 
bulamayan sektör

Türkiye'de inşaat sektöründeki 
krizin de etkisiyle dışa açılan müteahhit
ler 1980'li yıllara kadar sürekli olarak 
yurt dışından iş almışlar ve yurt dışında 
yüksek tutarlarda taahhüt işlerine 
girmişlerdir. Ancak alınan işlerin bitiş 
yıllarına yakın 1984 yılı dolayında 
petrol fiyatlarındaki düşmeler Ortadoğu 
ve Arap ülkelerinin gelirlerini düşürmüş 
ve bu durum bir yandan taahhüt işlerinin 
tamamlanmasını, bir yandan da yeni iş 
alma imkânlarını tehlikeye sokmuştur, 

öte yandan Iran-Irak

gerek çalıştıkları 
ülkenin ekonomik konjoktiiründen doğan 
ve gerekse sektörün yurt dışına disiplinli 

bir şekilde açılamamış 
olmasından kaynaklanan bir dizi sorunlarla 
karşılaşmıştır. Sektör bu sorunları şu 
iki kanaldan sağlıyacağı destek arayışları 
ile çözümlemeye çalışmıştır, "Müteahhit 
Bi r likl eri-Devle t-Müteahhitler
birliği" ile "İlgili

ve organize

savaşının
giderek uzaması, bu ülkelerden özellikle 
Irak'ta iş almaları güçleştirmiştir. 
İran'ın savaşta iddialı duruma gelmesi 
üzerine Arap ülkelerinin dikkatlerini bu 
savaşa çevirmeleri de Arap ülkelerinin 
yatırım kararlarının ve devam eden 
yatırımlarının azalmasına yol 

Yukarıda belirtilen

arası
Yasal Organlar-İlgili 

Yasal Düzenlemeler", Ancak, girişimlerinin 
yeterince olumlu sonuçlar 
nedeniyle sektör alanında giderek düşen 
bir başarı grafiği çizmeye başlamıştır.

Bu nedenle çok yakın bir geçmişte 
büyük başarılar göstermiş ve ödemeler 
bilançosuna önemli katkılarda bulunabile
ceğini ispatlamış olan sektörün, bundan 
böyle yeni girebileceği potansiyel 
Iarda, daha önceki

verememesi

açmıştır.
, . etmenlerden

dolayı daralan pazarda yeni iş almanın 
ve eldeki işlerin bitirilmesinin güçleşmesi 
yurt dışında müteahhitlik hizmeti yapan
ların aşağıda belirtilen olumsuz etkenlerle 
karşılaşmasına yol açmıştır.

+ İş yapılan ülkelerden olan alacak- 
ar çoğalmış, dolayısıyla inşaatlarda 

çalışan Türk işçilerinin ücretleri ödene
mez duruma gelmiştir.

+ İşlerin gecikmelerden dolayı 
zamanında tamamlanamaması ve bedelle
rinin tam olarak alınamaması, 
işlerinin düşün kârlarla 
kapatılmasına yol açmıştır.

+ Yeni iş almadaki güçlükler 
nedeniyle dönüşte

pazar- 
tecrübelerinin de 

çığıyla aynı veya benzer sorunları bir 
daha yaşamamak ve potansiyle sorunlarla 
eskisine oranla daha güçlü uğraşabilmek 
amacıyla, özellikle 
yasal açıdan bazı sorunlarda yardım ve 
himaye göstermesine büyük ölçüde 
gereksinim bulunmaktadır.

Araştırmada acil çözüm bekleyen 
bu sorunların öneri-gerekçe ve çözüm 
yollarım göstermeye çalışarak, 
büyük gurupta toplamış bulunuyoruz.

I. örgütlenme ve Yasal Düzenleme 
Sorunları ve Çözüm Yolları.

II. Yurtdışı Mütelıhatlik Hizmetleri 
yapan kuruluşları firma bazında 
olumsuz etkileyen faktörler ve 
çözüm yollan.

devletin sektöre

taahhüt 
veya zararla iki

makine. . parkının
yurda getirilmesi gereği ile karşılaşılmış
tır. Büro ve haberleşme donatımının ya 
yurda getirilmesi sorun olmaktadır.

+ İşlerini sürdürmekteki güçlükleri,
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a. Kredi Sorunları
b. Sigortacılıkla ilgili sorunlar
c. Döviz transferleriyle ilgili sorunlar
d. Makine parkıyla ilgili sorunlar
e. Çalışanların ücretleriyle ilgili sorunlar

sağlanmasını güçleştirmektedir.
Bugün sektörün faaliyetini ilgilendi

ren yasal düzenlemeler dokuz gurup 
altında toplanmış bulunmaktadır. Şöyleki:

1. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri
nin genel olarak düzenlenmesi 
hakktndaki 
tebliğler,

2. Kamu

Kuşkusuz yukarıda ana hatlarıyla 
belirlenmiş sorunlarda, firmalarımıza 
çözümler sağlanabildiği ölçüde, sektörün 
dış piyasalardaki etkinliği de o ölçüde 
artırılmış olacaktır. Bu etkinliğin sektöre 
bir an önce kazandırılmasında, bundan 
sonra girilecek potansiyel pazarlara 
(Iran-lrak-S.S.C.B.-Gıiney Doğu Asya 
gibi) firmalar yerleştikçe kendini açıkça 
ortaya koyacak ve sektörün 1980 yılları
nın başlarında olduğu gibi tekrar çok 
olumlu bir performans göstermesine, 
dolayısıyle Türkiye ekonomisine yine 
önemli katkılar da bulunabilmesine

kararname ve

kuruluşlarının yurtdışı 
ihalelerine katılmalarıyla ilgili 
düzenlemeler,

3. Cezayir'de
Yapacak Türk Firmalarına uy
gulanacak kurallara ait karama-

Taahhüt Hizmeti

me,.
4. Türk Parası Kıymetini Koruma 

Konusunda yer alan hükümler,
5. Vergi mevzuatı,
6. Teşvik mevzuatı,
7. Bankalar Kanunu,
8. Gümrük mevzuatı,
9. Dış ticaret mevzuatı,
Bu yasal düzenlemelerden bir 

bölümü, öneri de sözü edilen örgütlenme 
yapılırken hazırlanacak yasal düzenleme
lerde bir araya getirilebilecektir.

B) Başbakanlığa bağlı, "Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi" 
örneğine benzer merkezi bir örgütün 
kurulması yanında yurtdışı müteahhitlerin 
hepsini bir araya getiren birlik ya^ da 
derneğin etkin bir duruma getirilmesi,

Bugün hemen, hemen her ülkede 
müteahhitler aralarında örgütleşmeye 
giderek, ülkelerinin sosyo-ekonomik ve 
politik yapısına uygun örgütler oluşturmuş
lar ve bu kurumlar aracılığıyla sorunlarına 
çözümler geliştirmişlerdir. Hatta bu 
kurumların uluslararası benzer örgütlerle 
işbirliğine giriştikleri ve böylece federasyon, 
konfederasyon gibi örgütler oluşturarak, 
uluslararasılaştıkları görülmektedir.

Ülkemizde ise, bugün çok çeşitli 
icra birimlerinin yetki alanında kalan, 
yurtdışı müteahhitlik hizmetleriyle ilgili 
faaliyetlerde koordinatörlük görevi 
yanında, icrai bir fonksiyon taşıyacak, 
gerektiğinde müeyyide uygulayabilen 
müdahale edebilen ve bu şekilde sektörü 
yönlendirebilecek tek bir örgütün biran 
önce kurulmasına ve konuyu tüm yönleriy
le ele alan toplu bir yasal düzenlemeye 
gerekseme duyulmaktadır. Bu konudaki, 
Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Yüksek 
Kurulu dağılmış ve yerine etkin bir 
kurul oluşturulamamıştır. Çeşitli Bakanlık 
temsilcilerinden oluşan kurulların başarılı 
sonuçlar alamadığı göz önünde tutulursa, 
Başbakanlık bünyesinde " Toplu Konut

yardımcı olacaktır. Gerçekten de bu 
konuda acil çözüm bekleyen en büyük 

Türk müteahhitlik hizmetlerisorun,
sektörünün örgütsel açıdan merkezleşmesi 
yanında sektör faaliyetlerine ait çok 
dağınık yasal düzenlemelerinde tek bir 
yasal çatı altında toplanması gereğidir.

bu temel sorunlar, 
resmi kuruluşların yetki

Kuşkusuz 
firma dışı
alanına girmekte iken, firma bazındaki 
temel sorunların çözümünde de yapılması 
veya değiştirilmesi gerekli çok sayıda 
yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. 
Düzenlenecek ve tek bir çatı altında 
toplanması önerilen " yasal yapının" 
bu yeni değişiklikleri de içermesi 
gerekmektedir. Tüm bu yeni koşullar 
altında sektörün bu şekilde disipline ve 
organize edilerek, örgütsel ve yasal 
açıdan büyük ölçüde güçlendirileceğine 
ve başarı düzeyinin artırılacağına kuşku 
yoktur.

Yasal DüzenlemeIH. örgütlenme ve
Sorunları ve Unenfef

A) Konu ile ilgili yasal düzenleme- 
leri, sözü edilen örgütlenme yapılırken 
çıkartılacak yasada ve yasal düzenlemele
rin, mümkün olduğunca bir araya getiril- 
m esi. müteahhitlik hizmetleriYurtdışı ı ı . -

çok çeşitli kaynaklara yayılmış bulunmak
ladır. Özellikle sektörün hukuk, yapısı 
çok geniş ve çeşitli icra birimlerinin 
yetki alanlarına girmektedir. Bu ise 
uygulamada gerek uygulayıcılar,, gerekse 
sektör yönünden çeşitli karmaşık durum
lar yaratmakta ve koordinasyonun
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ve Kamu Ortaklığı İdaresi" biçiminde 
bir örgütlenmeye gidilmesi 
sonuç alınabilmesi için uygun olabilecektir.

Yasal açıdan örgütlenmiş olan bu 
kurumun, sadece sorunlara çözüm aramak
la kalmayıp, müteahhitlerin karnelerinin 
verilmesinde, sicillerinin tutulmasında, 
kapasitelerinin üstünde iş yüklenmelerini 
önlemede, tip mukavele ve ihale yöntem
lerini geliştirmesi, iç ve dış pazarlardaki 
konjoktür ve beklentileri üyelerine 
aktarması gibi görevleri de üstlenmesi 
gerekmektedir. Özellikle

bilgiç
imkânı sağlanmalıdır.

Kuşkusuz tüm bu bilgileri sağlıklı 
bir şekilde elde edebilmek için, bu 
bölgelerdeki yurt içi ve yurt dışı ekonomik 
konjonktür yakinen izlenmelidir, özellikle 
bu bilgiler bir yandan kendi bölgesinde 
halen faal olan firmalara iletilebilmeli

müteahhitler 
zaman

edinebilmek için enformasyonolumlu

Türkiye’dekive ayrıca,
Birliği şeklindeki kuruluşlara da 
kaybı olmaksızın aktarılabilmelidir.

Bunun yanında, Ticarî Ateşelikler 
firmalarımızınyapılan işlerin 

kalitesini yükseltici kontrollerde bulunma
sı yanında yarım bırakılmış işlerin 
başka üylerce tamamlanmasını sağlayıcı 
çalışmalarda da bulunmaiıdır.

Ayrıca, yurtdışı müteahhitleri de 
Türkiye’de bir çatı altında dernekleşmeli 
ya da birliklerini etkin duruma getirmeli
dirler.

dışarıda karşılaştıkları 
yasa! sorunlaıla ilgili bilgileri, Türk 
hükümetine zamanında aktarmalı ve 
getektiğinde devlet desteğinin sağlanmasın
da aracı rolünü aktif şekilde üstelenebil- 

, mel i diri er.
Kuşkusuz bu şekilde sektör, dışarıda 

devletin denekim ve desteğine
yeterli bir düzeyde kavuşmuş olacak ve ■ 
sektörün yaptığı işlerdeki başarısı artacak, 
daha disiplinli çalışmaya yönelecektir.

öte yandan, bilindiği gibi uluslara- 
sı inşaat işlerindeki kontratların önceden 
yeterince yorumlanamayıp, anlaşıl mama
sından doğan yasal anlaşmazlıklar sonucu, 
firmalar oldukça büyük kayıplarla karşı
laşmaktadırlar. Özellikle bu "tip mukave
leler" den kaynaklanan sorunların çözümü 
ise, hem büyük zaman kayıplarına, hem 
de beklenmedik zararlara yol açmaktadır.
Bu konuda şimdiye dek deneyim kazanmış 
bir kaç büyük firma dışında, diğerlerinin 
ve piyasaya girmesi mümkün potansiyel 
firmaların bu konuda önceden eğitilmeleri, 
bilgi sahibi edilmeleri açısından Müteahlıit- 
ler Birliğinin, staff seminerler, konferans
lar düzenlemesi.
Hattâ bu "tip mukavelelerin" tercüme 
ve yorumlarını yine isim zikretmeksizin 
bu konuda 
örnek olay

daha
Gerçekten de çeşitli alanlar da 

ve ülkelerde iş yapan müteahhitlerin 
kendi aralarında sorunlarını ortaya
koyarak, çözümlemeleri için dernekler 
kurma işlemlerini, yasal açıdan kolaylaş
tırıcı uygulamaları getirmek yanında, 
Ticaret ve Sanayi Odalarının, müteahhit
lerin oluşturacağı ayrı bir birlik, "Oda" 

yasal açıdan düzenlenmesinde de 
büyük yararlar doğacaktır.
nın

C) Yurt dışındaki müteahhitlik 
hizmetleriyle ilgili bilgileri elçilik ve 
ticarî ateşelikler kanalı ile derlenebilme
si.

Bu bilgiler :

a) Merkezi örgütlenme yapılabilirse, 
bu örgüt kanalı ile izlenip, derlenebilir 
ve yararlanmaya sunulabilir.

b) Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri 
yapanların dernek ya da birliklerinde 
bu bilgiler toplanarak yararlanmaya 
sunulabilir.

yaşanmış ilginç olayları, 
olarak ortaya koyaraka 

ulaşılan yasal çözümleri içeren periyodik 
yayın faaliyetine girişmesi hiç kuşkusuz 
sektörün yurt dışına açılmadan öncesi 
karşılacağı sorunlar konusunda bilinçlen
mesini ye kendini bu konuda disipline 
ve organize etmesini sağlıyacaktır.

Yurt dışındaki müteahhitlerimizin 
faaliyetde bulunduğu ülkelerdeki»Ticarî - 
Ataşelerimizin" bu ülkelerdeki inşaatçı 
firma ve inşaat malzemelerindeki üretici 

• rakipleri hakkında devamlı ve sistematik 
bilgiler derlemesi ve bunların yukarda 
önerilen örgütler aracılığı ile ilgili 
kuruluşlara iletilmesi büyük, yarar sağlıya- 
caktır.

lYr Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerini 
Bazında Ölümsüz OlarakFirma

Etkileyen faktörler
öte yandan Türk müteahhitlerine 

iş imkânı sağlıyabilecek Orta Doğu ve 
Kr Afrika, Güney Doğu Asya ülkelerinde, 
ilgili işlerden proje safhasından itibaren

I. Kredi Sorunları ve Çözüm Yolları 
ve öneriler

A) Yurtdışında müteahhitlik hizmeti 
yapan Türk firmalarının son yıllarda
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gerek kısa ve gerek orta süreli döviz 
kredisine ihtiyaçları giderek artmaktadır. 
Bu ihtiyaçlar Türk Bankasından karşılana
madığı ölçüde 
karşılanmaya gidilmektedir. Türk Bankala
rından alman kısa süreli kredi 
çok ticari kredi mahiyetinde olmakta, 
bu ise oldukça yüksek bir maliyete 
ulaşmaktadır. Orta süreli TL. ve döviz 
kredisi mekanizması ise bu sektörde 
yoktur. Oysa, bazı ülkeler, ödeme 
sıkışıklığındaki ülkelerdeki işlerin yarım 
kalmaması için ülkeler aıası anlaşmalara 
dayanarak, kendi firmalarına 
süreli döviz kredisi sağlayabilmektedirler.

a) Kısa süreli kredi gereksemesi
Yurtdışı müteahhitlik kuruluşlarının 

bir yıla kadar vadesi olan kısa süreli 
kredi ihtiyacının, faizi % 35'i geçmeyecek 
bir ihracat kredi mekanizması içinde 
çözülmesi uygun olabilir, ihracat teşvikle
riyle ilgili yasal düzenlemelerde konu 
ele alınabilir. Bu kredinin dövize çevrile
bilir olması önem taşımaktadır.

b) Orta Süreli Döviz Kredisi 
Gereksemesi

düşen büyük bir görev olmaktadır.
B) İhracat kredisi uygulamasının 

getirilmesi : Dışarıda iş y"aPaca^ °*an 
inşaat sektörüne, dışarıda inşa ettikleri 
bina,tesis ve benzeri çalışmalarda Türkiye 
çıkışlı kaynak kullanımının katma değer- 

oranında, ihracat kredisi, 
ihracat garantili yatırım kredisi, ihracata 
hazırlık kredisi gibi selekti f ve ucuz 
maliyetli kredi olanaklarından yararlanma 
olanağı sağlanabilir. Ancak bu tür 
kredilerin kısa vadeli olmaları nedeniyle 

vadeli dış müteahhit yatırımlarını 
beslemiyeceği açıktır. Bu nedenle özel 
fonlardan ayrılacak paylarla, 
vadeli, düşük faizli proje kredileri ile 
desteklenmeleri, diğer kredilere oranla 
daha büyük yarar sağlıyacaktır.

yabancı bankalardan

daha
deki payı

uzunorta
uzun

C) Yurt dışı müteahhit firmalarımı
za istihkakları karşılığı İrak 
Bankası garantili, 2 yıl vadeli senetlerin
______ düşük laizie ıskonto edilerek
müteahhitlere daha ucuz kredi maliyeti
imkânları sağlaması : Bilindiği ğîbı T.C. 
Merkez Bankası ile Irak Merkez Bankası 
arası mutabakat gereğince İrak Merkez 
Bankası, oradaki yurt dışı müteahhitler 
için işlerine verilen istihkakları karşılığı 
2 yıl vadeli bono ihraç etmekledir. Bu 
bonolar Irak Merkez Bankası garantisi

bonolar 
iskonto

Merkez

daha

Alınan ihalenin süresiyle sınırlı 
olmak üzere, kuruluşların orta süreli 
döviz kredisi ihtiyacı için önce ülkeler

sonra da Söz konusu 
Bankalarınca

taşımaktadırlar.
Türk Ticaret 
edilmektedir. Irak ise bize (Libor - D 
faiz ödemektedir. Müteahhitler ise 
bonoların karşılığını & veya TL. olarak 
alabilmektedir. Ancak sektör bu faiz 
oranının yüksek olduğunu vurgulamaktadır. 
Bu faiz maliyetinin düşürülebilmesi ve 
müteahhitlerin eline daha ucuz maliyetli 
kredi geçebilmesi için Merkez Bankasının 
reeskont faizini düşürmesi uygun olabilir.

11.1.1986 tarih ve 18985

anlaşmaların yapılması 
bankacılık sistemi aracılığı ile 

kredisi açılması

arası 
Türk
düşük faizli
uygun olabilir. Döviz gerekmesi ihracattan 
ayrılan ve Dür.ya Bankası’ndan 
edilecek fondan karşılanabilir.

Türk firmaları ise daha çok dışarıda 
iş yaptıkları ülkenin kredi olanaklarından 
yararlanmakta ve kazançlarının oldukça 
önemli bir bölümünü faiz ödemelerine 
ayırmaktadırlar. Bu sektör, kısa sure; 
nouz ihracat kredisi ve orta sure ı 
döviz kredisi uygulamalarından yararlandı- 
rıldığında ve yine bu kredilerinı ış 
yaptıkları ülke bankacılık sistemine 
transferabilitesinin sağlanması halinde 
firma kazançlarının dış u!keleı? £ 
verine ülkemize gelmiş olabilmesi,
ödemeler dengesine de olu‘" " et bi® 
bulunabilecektir. Ayrıca boy e'
uygulamanın yayılması bankacılığım mn 
da yurt dışına açılmasında ve dış banUa 
larla ilişkisini geliştirmesinde itici bir
faktör oluşturacaktır. ^ b k lara

büyük görevler düşmektedir. Banka arın

^g“yW.X’nt geÜştiımek onla.a

döviz

temin

Bu konu,
Sayılı Resmi Gazetesinde 
86/10233 Sayılı Kararnamenin 3. fıkrasın
da değişiklik yapılmasını gerektirmektedir.

anda sadece

yayı nlanan

Kuşkusuz, bu sorun şu ......
Irak'ta çalışan müteahhitlerimizi ilgilendi
rir gözükmekte ise de, gelecekte Irak*a 
benzer uygulamalara gidebilecek diğer 
potansiyel ülke pazarlarını da kapsayabile
ceğinden konunun ucuz kredi yönünden 
ele alınıp, değerlendirilmesinde yarar 
bulunmaktadır.

D) Yurtdışı müteahhit firmalara 
verilen teminat mektuplarının komisyonun 
Uluslararası alanda uygulanan komisyonlar 
rlii7pying yaklaştı »İması» rakip ülkelerdeki 
----- “------- indirilmesi konusunda gerekip

da

seviyeye
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düzenle bu oranın aşağı çekili4;esi veya 
farkın, T.C. Merkez Bankasınca karşılan- 
H13^1 uygulama yap ’abilmesi:
Türk bankalarının tirmalarımızca verdikle- 

mektuplanndan aldıkları 
komisyon genel olarak % 3-4 dolayındadır. 
Bu oran aynı ihaleye katılan yabancı 
firmaların verdikleri komisyon 
göre yüksektir. Çünkü 
alanda teminat mektubu komisyonu % 
0,5-1 arasında olduğundan Türk firmaları, 
Türk bankalarından 
mektuplarına verdikleri yüksek komisyon
lar nedeniyle rekabet açısından olumsuz 
etkilenmektedirler. Hatta bazı durumlarda 
Türk bankalarımızın verdikleri mektuplar 
kabul edilmemekte, 
genel bir bankanın kontrgarantisi isten
mekte, bu durum da kuşkusuz maliyeti 
artırmaktadır.

Ayrıca dış bankalara ödenen bu 
komisyon tutarları tüm sektör açısından 
hesaplandığında oldukça büyük meblağla
ra ulaştığı, bu 
kazançlarından ayrılarak dış ülkelerin 
ödemeler bilâçosuna döviz girdisi sağlan
dığı düşünüldüğünde önemsenmeyecek 
bir kayıp olmadığı ortaya çıkmaktadır.

Bankacılık sistemizin bu
hassas davranarak etkinliğini 

firmalarımızın gerek dış 
kaynaklı kredi kullanımına ait
ödemelerini, gerekse komisyon ödemeleri
nin, yarattığı döviz kaybını büyük ölçüde 
önleyecektir.

özellikle . bazı ülkelerin ödemeler 
dengesinin câri işlemler kaleminin bu 
yoldan sağladığı döviz girdileri, salt 
ihracat kaleminden sağlanan girdiler 
kadar ağırlık taşıması, bu 
makroekonomik açıdan da 
önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

2. SİGORTACILIK SORUNLARI ve 
ÇÖZÜM YOLLARI --------------

Ayrıca, halen üzerinde durulan 
ihracat sigortası sistemi, bu konuyu da 
içerecek biçimde geliştirilebilirse, 
dışsatımın önemli bir sorunu da çözüme 
kavuşturulabilecekti r.

Bu nedenle, ihaleye girerken ve
çalışmalar sırasında sigorta işlemlerinin 
Türk sigorta şirketlerine yaptırılması
uygun olacaktır.

Türk sigortacılık ve bankacılık 
sistemlerinde gerekli düzenlemelerin 
yapılarak, bu kuruluşların sigortalarının 
Türk sigorta şirketlerine yaptırılması
üzerinde önemle durulmalıdır.

öte yandan, geliştirilmeğe çalışılan 
ihracat sigortası sistemi içinde de
konunun ele alınması üzerinde durulmak
tadır.

ri teminat

oranına 
Uluslararası

aldıkları teminat

uluslararası veya

B) Çalışanların Sosyal Sigortalan
S. Arabistan'daki müteahhit firma

larımızda çalışan personel ve işçilerin 
ücretlerinden yapılan sigorta kesenekleri
nin (% 14) Türkiye'ye transfer edilmesini 
sağlayan gerekli ikili anlaşmaların 
tesisi halen çözümlenememiş bir sorundur.

Konu, yurt dışında ve özellikle 
S. Arabistan'daki uygulmayı ilgilendirmek
tedir. Bugün yaklaşık 40.000 Türk'ün 
istihdam edilmesiyle sağlanan ücretlerden 
% 14 lük payların S. Arabistan hükümetin
ce tevkif edilerek ülkemize gönderilme
mesi yıllardır bu kanaldan büyük bir 
döviz kaybını oluşturmuş bulunmaktadır. 
Bugüne dek hükümetler nezdinde yapılan 
görüşmelerin sonuçları olumlu bir yönde 
gelişme yaratmamıştır.

Bu kesintilerin döviz olarak ülkemi
ze transferi sağlanabildiğinde, yıllardır 
bu kanaldan kaybedilen döviz girdilerinin, 
hiç olmazsa bundan sonrası için önlenebil
mesi halinde, gelecekte müteahhitler 
için büyük potansiyel pazar olma şansı 
büyük olan Iran, Irak ve diğer potansiyel 
pazar ülkeler içinde benzer bir sorunun 
doğma şansı önlenebilmiş olacaktır.

Yine yapılacak uluslararası ikili 
anlaşmalarda -iş gücü konusunda- Türk 
işçileri hakkında konulacak hükümlerin 
sadece o ülke işverenince talep edilen 
Türk işçilerini bağlıyacağını, bu nedenle 
Türk müteahhidince götürülecek işçilerin 
bundan istisna edilmeleri özellikle 
belirtilmelidir. Ayrıca Türkiye ile arasında 
sosyal güvenlik anlaşması bulunmayan 
ülkeler ile bu gibi durumların büyük 
önem taşıyacağı açıktır.

Bu konudaki değişik bir uygulama 
Almanya'daki Türk işçiler için yapılmak
tadır.

tutarların ise firma

konuda
daha
arttırması,

faiz

konunun
ne kadar

A) İhalelerdeki Sigorta İşleri

Bugün, yurt dışında müteahhitlik 
hizmetleri yapan kuruluşlar, ihale aldıkla
rı işlerle ilgili bütün sigorta işlemlerini 
batı dünyasının uluslararası 
kuruluşlarına yüksek maliyetlerle yaptır
maktadırlar. Bu uygulamada müteahhitler 
ham yüksek düzeyde sigorta primleri 
ödemekte ve hem de Türkiye döviz 
kaybına uğramaktadır.

Türk sigortacılık sektörünün yurt 
dışına açılmasını sağlayacak önlemlerin 
alınması ile bu alanda önemli bir noksan
lık giderilmiş olacaktır.

sigorta
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Konu ile ilgili özelliği içeren bir 
başka anlaşma Suudi 
ülkelerle de yapılmalıdır.

C) İhracat Sigortası
Teçhizat, personel ve sermayesinin 

tamamını veya büyük bir kısmını aldığı 
iş dolayısıyla yabancı ülkelere götüren 
dış müteahhitlerin, ihracatçılara oranla 
daha büyük bir risk altında oldukları 
görülmektedir.
ülkenin ekonomik, politik yapısından 
kaynaklanabilecek pekçok sıkıntı ile de 
karşılaşması mümkündür. Bu durum 
gerek sektör için, gerekse ülkemize 
sağlıyacakları döviz girdisi yönünden de 
olumsuz etkiler yaratacaktır. Bu nedenle 
müteahhitlerin ekonomik ve politik 
açıdan istikrarsız ülkelere yönelmeleri 
durumunda özellikle ihracat sigortasının 
yasal yönen düzenlenmesinde, yurtdışı 
müteahhitlik sektörünün içinde bulunduğu 
koşulların değerlendirilmesinde 
yarar olacaktır.

C) Döviz Transferleriyle İlgili 
Sorunlar ve Çözüm Yoliian

B) Getirilecek Dövizlere Farklı 
Kur Uygulaması :Arabistan gibi

Bilindiği gibi, yurtdışı müteahhit
lerin dış satımdaki kaynak kullanım 
destekleme primi başlangıçta % 4 iken 
% 2'ye düşürülmüş ve 1.11.1986 tarihinden 
itibaren de tamamen kaldırılmıştır. 
Kaynak Kullanım Destekleme Kararname
sinde yapılacak değişiklikle bu primin 
yurt dışı müteahhitlerin getirdiği dövizler 
için tekrar % 5 olarak yürürlüğe konulma
sı uygun olmuştur.

1986 yılı İhracat Kararı gereğince 
(R.G. 26.12.1985 tarih ve 18970 sayılı 
ve İhracat Tebliği R.G. 7.4.1986 tarih

müteahhitlik

bulunduklarıAyrıca

sayılı) yurtdışı
hizmetlerinden doğan gelirlerin "İhracat 
sayılan satış ve teslimler" arasında ele 
alınarak, bu hizmetler sektörünün ihracatı 
teşvik araçlarının tümünden yararlanması 
gerektiği halde sadece bir tek, yukarıda 
belirtilen teşvik priminden yararlanabildiği 
ve bu teşvik aracının da maalesef 1.11.1986 
tarihinde yürürlükten kaldırıldığı görülmek
tedir.

19071

büyük

Ancak, bu prim ödemesinin, yıl 
sonlarına doğru yurt dışı müteahhitlik 
hizmetleri gelirlerine mahsus olmak 
üzere yeniden ve an az % 5 dolayında 
yürürlüğe konulması oldukça olumlu bir 
gelişme olmuştur. Böylece, düşük kârla 
ya da zararla kapatılan işlerden doğan 
döviz gelirleri dış satımdakine göre 
biraz daha fazla teşvik edilerek yurda 
getirilmiş olacaktır. Dış satımda teşvığın 
kaldırılması hayali ihracat ve AET'ye 
katılma koşulları gibi nedenlere dayanmak
ta idi. Oysa yurt dışı müteahhitlik 
hizmetleri için bu tür gerekçeler fazla

A) Yurtdışı müteahhit firmalarımızın 
ma! bedellerinin 1 yıTihraç ettikleri

az 1,5içinde getirilmesi şartının, en
yıla çıkarılması :

Huğun yurt dışı müteahhit firmaları
mızın inşaat malzemesi ve gıda maddeleri 
olarak ihracatları oldukça önemli bir 
düzeydedir. Bu kaynaktan sağlanan döviz 
girdileri, bugünkü mevzuata göre 1 yıl 
içinde ülkeye getirilmek zorundadır. 
Aslında normal ihraç işlemlerinde 3 ay
olan bu sürenin yurtdışı müteahhitler 
için 1 yıla çıkarılması önemli bir teşvik 
unsurudur. Fakat bilindiği gibi müteahhit 
firmalarımız ihraç ettikleri "lalzeme
ve gıda maddelerim genellikle kendi 
firmalarının aldıklar, işlerde kunand.ka- 
rından, bunların döviz olarak bedellerin 
de kendilerine iş veren ülkenin gediği 
istihkaklarla ödemek zorundadırlar.
Bilindiği gibi istihkak ödemelerindeki
büyük gecikmeler, müteahhitlerin yapmış 
oldukları bu söz konusu \hracatla”n^ 
döviz bedellerini yurda genl g®t,rme^ 
büyük güçlükler yaratmaktadır Bu 
nedenle 1 Y^ık sürenin, en az 1,5

bu konuya buyuk ralıatıiK

geçerli değildir.
Yine söz

İhracatı Teşvik Belgesi alma koşulu 
getirilmiş ve ayrıca döviz alım belgelerıy 
le le satış faturası ve istihkak raporları 
eklenmesi (Tebliğ Mad. 45/9) üzerinde 
durulmuştur. Uygulamada istihkak raporla- 

faturalarından birinin

konusu uygulamada

da satışrı ya
yeterli olması üzerinde durulabilir.

K aynak kul 1 anı m
priminin sürekli uygulamasının 
lik hizmetlerinde çalışanların getireceği 
dövizler içinde yer alması yararlı olacaktır.

destekleme
müteahhit-

Cİ Ayni uygulamanın, yurt 
dışında döviz biriktirerek oldukça büyük

“7 oluşturan ve bu sermaye
bir ortak bularak şirketleşme

ye giden sermaye şirketlerinin yurda 
getireceği dövizler içinde uyguianniaşı_

olmasının
e""Tu8inLSra“r düzenlemeler

Büft,JV
düzenlenebilecektir.

bir sermaye
ile yabancı
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yerinde olacaktır.
Bugün

30 u aşmış olan bu şirketler, S. Arabistan- 
da 19,
Hongkong'da 2, B.A.E. de İ, Malezya'da 
1 olarak faaliyettedirler ve toplam 
sermaye içinde Türk firmalarının serma
yelerinin tutarları ise şöyledir ;

giren yeni bir iş almış almadığı durum
larda da "biran evvel ülke ekonomisine 
katkısını sağlamak bakımından önerilen 
yasal düzenlemeye büyük gerekseme 
bulunmaktadır.

Ayrıca bilindiği gibi bugün Türkiye' 
de mahalli idarelerin gelir kaynaklarının 
artması nedeniyle il ve ilçelerde giderek 
artan alt yapı yatırımları için sürekli 
olarak çeşitli iş makinaları ithali yapıl
maktadır. Bilindiği gibi 1986 yılında 
inşaat sektörü önemli bir gelişme sürecine 
girmiştir. öte yandan, Toplu Konut 
Fonu uygulamaları da inşaat sektörüne 
konut yapımında bir canlanma getirmiştir. 
Bu işler için hızlı konut ve alt 
yatırımlarını mümkün kılacak 
teknolojisi, yurt dışı müteahhit firmaları- 
mızca yurt dışında uygulanmış olup, 
yine bu firmaların dışarda kullandıkları 
ekonomik ömrünü henüz tamamlamamış 
(en azından 5 yaşına kadar olanların) 
araçların Türkiye'ye getirilmesi ile il 
ve ilçelerdeki alt yapı çalışmalarıyla 
konut seferberliğine de önemli katkılar
da bulunulacaktır.

Bu konuda, 474 sayılı gümrük 
Yasasında değişiklik yapılması gerekebilir. 
Ayrıca Kararnamelerle yasal düzenlemele
rin yapılması da uygun olabilecektir.

belirlenebilmiş sayıları

İsviçre'de 6, Ingiltere'de 2,

S. Arabistan - 32.933.333 Riyal 
İsviçre 
Ingiltere 
Hongkong 
B.A.E.
Malezya

8.984.000 Sfr. 
1.707.499 L.
3.750.000 $

98.000 DMS(dinar)
490.000 $ Malezya

Belirlenebilen bu veriler, şimdiden 
giderek büyüyen bir dış sermayeyi 
göstermektedirler. Bu nedenle bu serma
yenin kârlarının yurda getirilmesinin 
özendirilmesi için söz konusu teşvik 
kapsamına alınması yararlı olacaktır.

Bu uygulamalar, bir yandan sıkışık 
durumdaki yurt dışı müteahhitlik hizmet
leri sektörünün desteklenmesini sağlıyacak, 
bir yandan da bu sektörden gelecek 
döviz gelirlerini özendirerek arttırmış 
olacaktır.

yapı
inşaat

Bu uygulamalar, bir yandan sıkışık 
durumdaki yurt dışı müteahhitlik hizmet
leri sektörünün desteklenmesini sağlayacak, 
bir yandan da bu sektörden gelecek 
döviz gelirlerini özendirerek arttırmış 
olacaktır.

B) Yurt dışı müteahhitlerin yurt 
içi makine üreticilerinden alarak yurt
dışına götüreceği makine ve teçhizat

yatırım Kararnamesindekiıçm DPT-4. MAKİNE PARKI İLE İLGİLİ SO-
klÜNJLAK ve ÇÖZÜM YULLAR1 "teşvik primi" Helen (1987'de %~2ÖJ

^?rar*anmasmı sağl*yacak gerekli yasal
düzenlemeye yer verilmesi": ”A) Müteahhitlere ait yurtdışında 

kullanılmış makine parkının gümrüksüz 
olarak ithaline yasal düzenlemelerde yer
verilmesi : --------------- Müteahhit firmalarımızın makina

parkını dışarda iş yapacakları ülkeden 
temin etmeleri genel bir eğilimdir. Bu 
makine ve araçları Türkiye'deki makine 
üreticilerinden almaları özendirilmelidir. 
Böylece hem dışsatım artacak ve hem 
de müteahhitlerin getirecekleri dövizler 
fazlalaşacaktır. Ayrıca yurt içinde veya 
yurt dışında yapacakları her işte ülke 
ekonomisine reel ve parasal katkılar 
sağlanmış olacaktır.

Yurt dışı inşaat sektörü ile sanayi 
sektörü arasındaki başlıca fark, sanayi 
sektörünün yurt içinde ' ürettiği ürünleri 
dışarıya ihraç edebilmesine karşılık, 
inşaat sektörü ise yurt dışında kurduğu 
şantiyelerde Türk işçisi ve teknolojisi 
yanında kullanabildiği ölçüde yerli 
malzeme ile ürettiği sabit malları yeni 
bir iş alamadığında ülke dışında bırakıp 
geri dönmektedir.

Dış ülkelerde üstlendikleri taahhütle
ri bitiren ve yeni bir iş alamamış firma- 
lar, iş yaptıkları ülke mevzuatı açısından 
edindikleri makine ve teçhizatı dışarı 
çıkarmak zorundadır. Veya bazı ülkelerde 
bu makine parkı yok pahasına başka 
firmalara satılmaktadır. Bu nedenlerle 
sözkonusu makine ve teçhizatın "müteahhi- 
tin kendi ülkesinde teşvik kapsamına

Bu konudaki yasal düzenleme her 
yıl yayınlanan Yatırım Teşvikleri Kararna
mesiyle yapılabilir.
Teşkilâtı Teşvik ve Uygulama Başkanlığı 
uygulayıcı olacaktır.

Devlet Plânlama

5. ÇALIŞANLARIN ÜCRET SORUN
LARI ve ÇUZUM YOLLARI

A) Dış ülkelerde yurtdışı müteahhit
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firmalarımızda çalışan Türk işçilerinin ve böylece giderek ihale kazanma şansını 
kaybetmektedirler, 

örneğin,
Suudi Arabistan için belirlediği asgari 
ücret düzeylerine göre, aylık ücret 
tutarı
Yabancı işçi ücretleri ülkede serbest 
rekabet koşullarında emek piyasasındaki 
arz ve talebe göre belirlenmekte, bu 
ise daha düşük seviyede dengelenmektedir. 
Aradaki büyük (yaklaşık üçte bir) ücret 
farkı, proje maliyet bedelini (kaldı ki, 
Türk projeleri daha çok emek yoğundur.) 
fevkalâde etkilemektedir. Diğer ülkeler 
ise oldukça düşük maliyetli proje ile 
ihaleye katılmakta ve ihaleyi kazanmada 
daha fazla şansa sahip olmaktadırlar. 
Bu nedenle bu konuda asgari ücretlerin 
belirlenmesinde firmaların içinde bulunduk
ları ülkenin emek piyasası ve rekabet 
koşullan titizlikle ele alınmalı ve konuya 
mümkün olduğu kadar esneklik kazandırıl
malıdır.

belirlenmesinde, oasgari ücretinin
ülkedeki günün piyasa ve rekabet koşulla
rına göre uygulamada yapılması ;

Türkiye'de asgari ücret belirlenme- 
siyle ilgili yasal direnlemelerde konu 
ile ilgili esnekliğin yer alması ve Çalışma 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın konu 
ile ilgili çalışmalarda' bulunması yararlı 
olabilecektir.

Çalışma Bakanlığının

riyal dolayındadır.600-1000

Bilindiği gibi, Yurt dışındaki 
müteahhitlik hizmetleri alanında, emek 
piyasasında yabancı işçilerin emek 
maliyetleri çok düşük düzeyde bulunmak
tadır. Buna karşılık yurt dışında çalışan 
işçilerimizin asgari ücret düzeyleri 
hükümetimizce önceden nisbi olarak 
oldukça yüksek düzeyde belirlenmektedir.

Bilindiği gibi daha çok emek
yoğun projelerle uzmanlaşmış müteahhitlik 
sektörümüz, bu nedenle bu tür projeleri
diğer yabancı rakip firmalara oranla 
daha yüksek düzeyde mal edebilmekte

* ..
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DÜNYADA " ARZ YANLISI İKTİSAT" MODELLERİNE 
DÖNÜŞ VE UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER

Yrd.Doç.Dr. Vildan SERlN
Marmara Üniversitesi* Hukuk Fakültesi 

iktisat Ana Bilim Dalı öğretim Görevlisi

I- ARZ YANLISI İKTİSAT YAKLAŞIMININ
TEKRAR OKTA YA ÇIKIŞINI HAZIK—GİRİŞ

LAYAN OLAYLARArz yanlısı (Supply-sıde) veya 
teşvik edici (incentıve) teoriler, 
zamanlarda bir projektör gibi dikkatleri 
üzerine toplamaya başlamışlar ve iktisat 
politikalarını değiştirmede bir slogan 
haline gelmişlerdir. Yüksek vergi oranları
nı akıllı olarak sorgulayan oy 
vatandaşlar, 
kompozisyonunun 
inanandaydılar (l).Bu tarz bir yaklaşımın 
politik yönünün ağır basacağı şüphe 
götürmezdi. Nitekim Amerika’da Reagan'- 
dan, İngiltere'de Margaret Thatcher, 
New Jersey'de Thomas Kean'a kadar 
birçok politikacı bu kampanyaya katılmış-

"Arz yanlısı" terimi, milli gelir 
seviyesi ve istihdamın toplam talep 
seviyesine dayandığı, açık bütçe ye 
kolay para politikaları ile talebin uyarıl
dığı Keynesci politikaların bir alternatifi 
olarak ele alınmaktadır. Bilindiği gibi, 
1930 lu yıllardan, 1960 ve 1970 lere 
kadar iktisatçıların çoğu talep kavramını 
merkez kabul etmişler ve potansiyel 
arzı (sermaya birikimi, teknolojik gelişme, 
is gücünün kalitesinin gelişimi, şahsı 
teşvikleri ) ihmal etmişlerdir. Bu durum 
ise, yüksek oranda işsizliğin, (işsizlik 
sigortaları, refah kısıtlamaları, efekti 
emek arzını azaltan asgari ücretler gibi 
hükümet politikalarından dolayı) talep 
yetersizliği ile sonuçlanmasına manı 
olmuştur Ancak bu defada arz yetersiz
liği problemi ile karşılaşılmıştır. Böylece 

8 yanlısı politikalara dönüş başlamıştır

son
Olaylar teoriler, teoriler de olayları 

karşılıklı olarak etkilemekte birbirlerine 
yön vermektedirler. Sadece pür teorinin 
verilmesi, sebep sonuç ilişkileri zincirinin 
kurulmasına yetmemekte böylece anlatılan 
bilgiler mantıki bir bütünlük kazanama
maktadır. Politikaların uygulandığı, toplam
ların yapısı zaman ve mekân ^ içinde 
değişmekte, şartlar değiştirilince iktisadi 
kanunların dayandığı teorilerinde geçerli
liği ortadan kalkmaktadır.

Çünkü teoriler ülkelerin karşılaştığı 
güncel sorunlara bağlı olmaktadır, 
özellikle ileri sanayi ülkeleri kendi 
karşılaştığı ekonomik problemlere teori
ler kurarak cevap aramaktadır. Teorile
rin çıkışının ikinci nedeni ise, teorisyenler 
arasındaki "ideolojik" ve "parasal" 
menfaat çatışmasıdır (3).

Nitekim büyük depresyon ve buna 
bağlı olarak Ingiltere'de yaşanan ekonomik 

Keynes'in Genel teorisini 
yazmasına sebep olmuştur. Keynes 1926 
da "Bırakınız Yapsınlar'ın sonu) adlı 
ufak bir broşürden sonra 1930 da "Para 
Üzerine Bir Araştırma" adlı ıkı ciltlik 
kitabını yayınlamış ama henüz fikirleri- 
ni tam olarak ifade edememişti. 1936 da 
"The General Theory of Employment 
and Money" adlı kitabını yayınlayarak 
bütün dünyayı etkilemiştir. Böylece 
ekonomik meselelerin çözülmesine 1936 

sonraki yıllarda, Keynes doktrini 
olmuştur. Böylece talep yanlısı 

Neo Klâsik iktisat

veren 
harcamalarının 

incelenmesi
hükümet

yeniden

tır.

bunalım

dan 
esas
politikaları, Klâsik vearz

(2).
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anlayışının yerini almıştır.
Keynesci iktisat politikası, büyük 

depresyonun yol açtığı başlıca sorunlara 
klâsiklerden farklı yaklaşarak, işsizliği 
azaltmayı ve hızlı bir üretim artışı 
sağlamayı hedef seçmiştir. Bu bakımdan, 
parasal değişkenler reel değişkenler 
üzerinde etkili olacaktır. Başka bir 
ifadeyle ekonomide bir "dıchotony" söz 
konusu değildir. Bu da paranın tedavül 
hızının sabit veya istikrarlı olmaması 
demektir. Faiz haddi klâsik teorinin 
aksine, para talebinin önemli determinatı- 
dır. Böylece Keynes Likitde tercihi 
teorisinde tahvillerle para arasındaki 
ikâme imkânlarını vurgulamıştır. İkinci 
Dünya Savaşından sonra, ekonomiyi 
savaş sonrası durgunluktan kurtarmak, 
gelişme potansiyelini harekete geçirmek 
için uygulanan para ve kredi politikaları 
Keynesyen Çarpan Mekanizmasından 
uygulamalarıdır. Kamu harcamaları 
çoğaltılarak açık bütçe politikalar ile 
efektif talep arttırılmaya, dolayısıyla 
talep yetersizliği meselese çözülmeye 
çalışılmıştır.

özellikle 1960 lardan sonra Keynes
yen ekonomi politikası uygulaması 
sonucunda dünya ekonomisi, büyük 
boyutlara ulaşan enflasyon olgusu ile 
yüzyüze gelmiştir. Hatta 1970 li yıllarda 
bazı ülkelerde, enflasyon üç 
ifade edilmeye başlanmıştır.

Devlet harcamalarını arttırıcı 
Keynesyen politikalarının işsizliği azaltma 
ve üretimi arttırma yönünde beklenen 
etkileri geçici olmakta, kısa bir süre 
duraklama ve fiyat artışları başlamaktaydı. 
İşte bu gelişmeler iktisat politikası 
alanında Keynesci görüşün geçerliliği 
konusunda tartışmalara yol açmıştır. Bu 
ortamda Arz Yanlıları, Moneteristler, 
Yapısalcılar, Rasyonel Beklentiler Yaklaşım
ları doğmuştur.

A- Devletin Rolünün Değişmesi
Adam Smıth'e göre devletin savunma, 

kanunların idaresi ile kamu kuruluşlarının 
kuruluşu ile çalışmalarını devam ettirmesi 
olmak üzere üç fonksiyonu bulunmaktaydı 
(4). Bu anlayış, Büyük Depresyon sonrası 
Keynes'le birlikte değişmiştir. II. Dünya 
Savaşı ile birlikte devletin sorumluluk 
ve faaliyetleri artmıştır.

Ingiliz Devlet adamı Si r Willian 
Beveridge'nin gayretleri ile Refah 
Devleti ilkesi getirilmiştir (5). Devletin 
sosyal ekonomik kültürel sorumluluklarının 
yanısıra devlet yeniden imar işine sahip 
çıkmış, alt yapı yatırımları hızlandırılmış

tır.
1947 yılında Marshall Plânı'nm

uygulamasıyla, Batı Avrupa Savaş öncesi 
durumuna, kısa zamanda erişmiştir. 
Savaş nedeniyle gelişen teknolojiler, 
barış zamanında uygulandığında, üretimde 
ve dağıtımda önemli değişmeler meydana 
getirmiştir. Bu da Devletin ekonomik 
hayata müdahale etmesi ve faaliyetlerinin 
artamsı, kamunun GSMH içindeki payının 
yükselmesine yol açıyordu.

harcamalarınınKamu artışına
paralel olarak kamu gelirlerininde 
yükselmesi gerekiyordu. Bilindiği gibi 
kanın harcamaları, vergiler, iç ve dış 
borçlanma ve açık finansman yoluyla 
karşılanır. Bu durumda vergi oranlarının 
arttırılmasına sebep oluyordu, özellikle 
II. Dünya Savaşı sonrasında devletin 
sorumluluk ve otoritesi genişlemiş 
liberal devlet anlayışının yerini sosyal 
devlet alırken denk bütçe esasına dayanan 
klasik bütçe kavramı açık bütçeye esas 
olarak fonksiyonel maliye ile yer değiş
tirmiştir. İktisat politikalarındaki bu 
gelişmelerle enflasyon ve işsizliğin 
önlenmesi birinci hedef olarak alınmış, 
bütçelerin denkliği ikinci planda kalmıştır. 
Harcamaları yönlendiren Keynesci para 
ve mali politikalarla iç denge sağlanması 
yoluna gidilirken, Phillips analizi bu politi
kalara rehberlik etmiştir, 
enflasyon pahasına işsizlği 
üretimi arttırıcı genişleyici harcama - 
gelir politikaları uygulanmış ve genelikle 
de harcamalar emisyonla finanse edilmiş
tir. bu durum sonuçta stagflationa 
sebep olmuştur. Harcamalarının finansı 
için arttırılan vergi 
mükelleflerinin tepkilerinin 
yol açmıştır. Ayrıca kamunun rolünün

para politikalarını 
uygulama yetkisine 

Bankalarının gittikçe 
hükümetlerin kararlarına daha bağımlı 
hale gelmesine neden olmuştur.

rakamlı Böylece
önleyici

oranları, vergi 
artmasına

artması özellikle 
bağımsız olarak 
sahip Merkez

B- Durgunluk içinde Enflasyon
sonlarına yaklaşırken, 

liberal veya yeni iktisatçılar diye adlandı
rılan ve temel yaklaşım bakımından 
Keynes sistemine bağlı iktisatçılar, 
ülkelerin iktisadi gidişlerine ve gelişmele
rine kolayca etki edebilir hale geldikleri
ne inanmışlardır. 1964'de George Stigler, 
"ekonominin altın ağına girmeye başlan
dığına, hatta ayağımızı kapının eşiğine 
bastığımıza inanmaya başladım" diye 
yazmıştır (6).

Şartlara göre genişletici veya

1960'ların
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düşmüşse de, gençler arasında, işsiz 
oranı % 25 civarına, zenciler arasında 
ise % 40 a yükselmiştir (9). Keynes'ci, 
gelir ve harcama politikalarına dayanan 
tedbirler, işsizliği, makul seviyeye düşür
meye, yatırımları canlandırmaya yeterli 
olamamıştır. Enflasyon da şiddetlenerek 
devam etmiştir. Bir çok ülkelerde, milli 
gelir artışları duralamış, zaman zaman 

eski yıllardan daha az 
yapılmaya başlanmıştır. Bu 

durumu ifade etmek için iktisatçılar,
"slumpflatıon" 

terimlerini

daraltıcı para veya maliye politikası 
araçlarını kullanmak, reeskont ve faiz 
oranları üzerinde oynamak, ekonominin 
gevşediği zamanlarda, devlet harcamala
rını arttırmak, vergi indirimlerinede 
bulunmak, açık finansmana gitmek, 
şişkinlik devrelerinde vergileri arttırmak, 
finansman açıklarını kısmak, sosyal 
güvenlik yardımlarında bulunmak suretiyle, 
ekonomik denge ve istikrarlı gidişin 
daima korunabileceği düşüncesindeydiler. 
Artık iktisatçılar ve politikacılar adeta 
piyona tuşlarıyla oynar gibi milli ekonomi
lerin belirli etkenleri üzerinde oynamak, 
ücretlerle fiyatlar arasındaki dengeyi 
sürdürmek, gelir politikası ile ücret 
veya fiyat istikrarını korumak gerektiğine 
şirketlerle sendikalara uyarılarda hatta 
baskılarda bulunmak gibi araçlar kullana
rak geleceği güvence altına alabilecekleri
ni ümit etmekteydiler. Müzik aletlerinin 
alınan bir deyimle, "fine tuning" (ince 
ayarlama) kol bükme "arm tvvistiııg" 
çene sıkma "jaw spııazinag" gibi deyimler 
o devirden kalma ve genellikle Başkan 
Johnson uygulamalarına verilen adlardır.

Bütün bu iyimserliklere rağmen, 
1965 yılından sonra, gittikçe belirli ve 

şekilde etkisini artırarak 
kuvvetlenen enflasyonist baskılar, 
talep itişli (demand push) olarak başlamış.

maliyet itişli (cost push) enflasyona 
dönüşmüş belli başlı ülkelerde fiyatlar, 
bir yıldan ötekine, % 10 la, % 20 arasında 
artarak seyreder hale gelmiştir. Bu

ekonomisi

gerileyerek 
üretim

"stagflatıon" ve hatta 
(gerilemede enflasyon) 
kullanmaya başlamışlardır.

İşsizlik oranının hızla yükselmesinden 
endişelenen P.A.Samuelson gibi bir çok

', sosyal 
önlenmesini 

kabul ederek,

iktisatçılar 
işsizliğin 

olarak

Keynesci 
güvencenin ve 
birinci hedef 
(Phillips eğrisinin ilkelerini doğru varsa
yarak (10) ) enflasyon yaratan bütçe
açıklan ve genişletici para ve maliye 
politikaları ile

liberal

işsizliğin önlenmesine 
çalışmışlardır. Samuelson, ünlü İktisat 

baskısında, bu durumu 
"İkinci Dünya 

Keynes

kitabının son 
şöyle açıklamaktadır :
Savaşından bu tarafa geçen 
sonrası devir, dünyada, daha önce hiçbir 
devirde eşine rastlanılmamış bir şekilde, 
üretim ve geçim standartlarının yükselme-

zamanda

ısrarlı bir
önce

lerine şahitlik etti. Fakat aynı 
gittikçe şiddetlenen bir stagflatıonun 
sakatladığı, rengi soluk bir bolluk devri... 
Hâlâ bizleri işsizlik endişesinden uzak 
bir tam istihdam ile fiyat istikrarından 
birini veya ötekini seçmeye zorlayan 
doğru dürüst bir gelir politikası bile 
bulamadık (11). )

sonra

bile,
altında kalmıştır.

Amerikandönemde
enflasyonun etkisi 
Şili, Brezilya gibi ülkelerde % 50 len 
bulan enflasyon oranı, özellikle Uçuncu 

için ciddi ekonomik C- Petrol Fiyatlarındaki Değişmelerin 
Etkisi

OPEC ülkelerinin bir yıl içinde 
petrol fiyatlarını üç katma çıkarmaları, 
ülkelerin ödemeler dengelerini alt üst 
etmiştir. Her ülke petrolünün ne kadar 
kısmını kendi kaynaklarından sağladığı 
ve ne kadar petrol tasarruf etme imkânı
na sahip olduğu ölçüde bu enerji krizinden 
etkilenmiştir ve bu etkileme ölçüsünde 
ödemeler dengesinde ve parasının değerin
de değişiklikler kaçınılmaz olmuştur. I. 
Petrol Şokunu 1979-80 yılında ikinci 
petrol şoku takip edince, dünya ekonomisi
resesyona girmiştir.

Bu olaylar sonucu bozulan ıç ve 
dış dengenin sağlanması için yeni politika
lar uygulanmaya başlanmıştır. Bu yakla- 
şımlara göre entegre bir dünyada sabit 
kurlar altında, Merkez Bankalarının

Dünya Ülkeleri 
rahatsızlıklara yol açmıştır.

1973 yılında yaşanan 
ülkelerin ödemeler dengesini 
önceki on yılda., yaşanan enflasyonlarda 
çok daha fazla etkilemiştir. 1960/1963 
yılları arasında önemli OECD ülkeleri 
arasında yılda % 4-5 enflasyon oran,
normal kabul edilirken, 1973 de bu 
oran % 10 un üzerine çıkmıştır Uf. .

Sınai mamuller ve gıda madde e„ 
fiyatında "patlama" düzeyinde yükselme er 
görülmüştür. Ekonomist Mal Fiyatla n 
indeksine göre . belli baş . 28 «ün
(ham petrol hariç) fiyatında 1972-19/3 
arasında % 66 oranında artış olmuştur (8). 
Ayrıca aynı enflasyonist gidiş, işsizliğin 
Cızla yükselmesine ve hemen hemen

I». ««H "S? h,l'ne ^ABD'de

SSL ts"

enflasyon, 
daha
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para arzını ve enflasyonu kontrol etmeleri mümkün değildi. Bundan dolayı, petrol 
şokları arkasından esnek kur sistemine geçilerek OPEC ülkeleri lehine gelişmiş ülkeler
den kaynak transferi yapılmasına engel olunmaya çalışılmıştır. Petrol fiyatlarındaki 
düşüşlerden sonra ise, tekrar OECD ülkelerinde korumacılık görülmeye başlanmıştır.

(TABLO : l)
OPEC ORTALAMA PETROL FİYATLARI 

(1970 - 1995)

Varil Başına Dolar FiyatıYıllar

1970 4.1
1974 19.9
1978 15.3
1979 19.8
1980 29.4
1981 34.3
1982 32.0
1985 32.0
1990 37.0
1995 41.0

Kaynak: OECD Economic Outlook, 1982

Yukarıdaki tabloda varil başına petrol fiyatları gösterilmektedir. Ancak OECD 
tarafından yapılan bu tablonun ileriye dönük tahminleri doğru çıkmamış, 1982 yılından 
itibaren petrol fiyatları düşmeye başlamış, 1983'de 30 dolara 1985'de 26 dolara, 1986 
yılında Mart sonu itibariyle 12 dolara düşmüş, 1987 yılında ise 18 doları aşmıştır (12).

(TABLO : 2)
OECD, OPEC VE PETROL ÜRETMEYEN ÜLKELERİN CARİ İŞLEMLER DENGESİ

(Milyar Dolar)

Ülke Gruplan 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

OECD
OPEC
Petrol Üretmeyen 
gelişmekte olan ülkeler
OECD dışındaki 
Diğer Ülkeler

-18 -24
36 29

10 -33 -71 -29 

4 63 113 63
-15 -20

3 10

-18 -13 -23 -38 -60 -74 -77 -65

-13 -17 -18 -13 -18 -45 -94 -83

Kaynak : OECD Economic Outlook, 1982

Tablo 2'de OECD, OPEC ve petrol üretmeyen gelişmekte olan ülkelerin bir 
arada cari işlemler dengesi görülmektedir. Görüldüğü gibi OPEC ülkeleri 1978 yılında 
4 milyar dolar olan cari işlemler dengesi fazlalığını 1979 da 63 milyar dolara 1980 
de 113 milyar dolara çıkarmışlardır. 1979 - 1980 döneminde petrol fiyatlarında görülen 
yükselmeler bu ülkelerin gelirlerini arttırmıştır. Ancak dünya ülkelerinde görülen
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% 4 olan büyüme hızı % 3 e inmesede 
ABD ekonomisinde gözlenen yavaşlama 
etkili olmuştur. Bununla birlikte birçok 
ülke üç yıldan beri ılımlı büyümeye 
devam etmektedir.

Gelişmiş ülkelerin çoğunda enflasyon 
yarı yarıya düşürülmüştür. Doların 
yükselişinin kontrollü olarak önlenişi ve 
düşme eğiliminin sağlıklı biçimde yönlen
dirilmesi bu gelişimi sağlamıştır.

Petrol fiyatları Amerikan Doları 
cinsinden yarı yarıya düşmekle birlikte 
hâlâ 1973 öncesi düzeyinin beş altı 
katıdır. Normal faiz oranları düşme 
eğilimindedir. Bu da borçlu ülkeler 
açısından olumlu bir değişimdir. işsizlik 

ise çözülememiş, bununla birlikte 
1985-86 döneminde dünya ticaret hızı 
önemli ölçüde yavaşlamıştır.

ekonomik resesyon ile petrol talebinin 
düşüşü nedeni ile bu fazla 1981 de 63, 
1982 de 3 milyar dolara inmiştir. Bu 
gelişmelerin OPEC ülkelerinin ithalat 
taleplerine, harcamalarına, sermaye 
piyasalarına aktarılan fonlara ve gelişmek
te olan ülkelere yapılacak yardımlara 
olumsuz yönde tesir etmiştir.

Petrol üretmeyen gelişmekte olan 
ülkelerin cari işlemler açığı 1976 dan 
beri sürekli olarak artarak 1982 de 77 
milyar dolara erişmiştir. OECD ülkeleri
nin açığı ise 1980 de en yüksek düzeyine 
ulaşmış daha sonraki yıllarda ise azalarak 
1982 de 15 milyar dolar olmuştur.

D- Dünya Ekonomisinde Görülen 
Resesyon ve Yemden İyileşme sorunu

Dünya ekonomisi, petrol şoklarından 
olumsuz yönde etkilenmiştir. Sanayileşmiş 
ülkeler sattıkları ürünlerin miktar ve 
fiyatlarını artırarak, enerji krizini hafif 
bir şekilde atlatırken, ikame 
nedeniyle ihracat kapasitesi 
genellikle ekonomisi 
gelişme yolundaki ülkeleri, ihraç ürünleri
nin miktar ve fiyatlarını yeter ölçüde 
artı ramadıklarından büyüyen dış ödemeler 
dengesini kapatmak için güç durumlarda 
kalmışlardır.

1973 petrol şokundan sonra, 1974, 
1975 yıllarında, ikinci petrol şokundan 
sonra da, 1980 - 1981 yılında durgunluk 
ortaya çıkmıştır. İkincisi birincisinden 
daha şiddetli olduğu halde, 1976 yılındaki 
çabuk toparlanma sayesinde daha kısa 
sürmüştür. Buna karşılık, 1982 yılında 
benzer bir canlanma gerçekleşmemiş, 
durgunluk gittikçe uzamıştır. Birinci 
durgunluktan kısa sürede çıkılmasında, 
sanayileşmiş ülkelerin uyguladıkları 
genişleyici para ve malı politikaların 
rolü olmuştur. Ancak enflasyonun ve 
faiz oranlarının artma eğilimleri devam 
etmiştir. Bu durum bir yandan malı 
güvenin sarsılmasına ve yatırımların 
kısılmasına neden olurken, sanayileri 
yeni teknolojilere uyum gösteremeyen 
ülkelerin uluslararası piyasalarda rekabet 
imkânları zayıflamış, ve dış dengelen 
bu uyumsuzluktan önemli ölçüde etkilen 
miştk. Buna bir de 1979-80 P<ı rol 
zammı eklenince, sanayileşmiş ülkeler 
artık politika değişikliğim yapma zamanı- 

eeldiğine kanaat getirmişlerdir.
Dünya ekonomisinde 1985 yılında 
yarısında kaydedilen bazı olumlu 

gelişmelere rağmen 1984 ' de Çanl.lı 
voktur 1985'te dünya üretimi 1984 e 
oranla'daha az büyümüştür. 1984 yılında

1. Gelişmiş ülkeler
1980 ve 1981 yıllarında bir taraftan 

petrol ithalatına bağımlılığı azaltıcı 
tedbirler alınırken, diğer taraftan da, 
sıkı para ve mali politikalar uygulanmıştır. 
Bu politika değişmesi, sanayileşmiş 
ülkelerde enflasyonu düşürmekle birlikte,

sıkılıkta 
mali

sanayi 
sınırlı, 

tarıma dayanan

maliye politikasının da aynı 
uygulanması, sıkı para-gevşek 
politika şekline kaymıştır, bu durum 
daha yüksek nominal ve reel faiz oranla
rına, geniş ve büyüyen ticaret açığına, 
sektörler ve endüstriler arasında, ekonomik 
faaliyetlerde, dengesiz bir bileşime, 
durgun bir endüstriyel sektöre yol 
açmıştır. Sıkı faiz politikası ve yüksek 
faiz oranları, firmaları finansman sıkıntı 
sıyla başbaşa bırakırken, stokların 
çözülmesine yatırım kararlarının ertelen
mesine neden olmuştur. Ekonomik 
faaliyetlerdeki gerilemeye paralel işsizlik 
artmıştır. 1982 yılı, 1985 yılından beri 
dünya ekonomisinin en sıkıntılı yılı 
olmuştur (12). Dünya üretimi, 1980-81 
yıllarından, % 1 oranında bile olsa
artarken, 1982 yılında, % 2 oranında
azalmıştır. 1983 yılında ise, % 22 nın
üstünde büyüme ile tekrar canlanmıştır. 
1983 yılında sanayileşmiş ülkelerde, 
tüketim maddelerinde, yıllık fiyat 
artışlar, ilk defa X 5 in altına düşmüştür 
(Bu oran 1980 lerde, % 12 lere ulaşıyordu.) 
Enflasyonun düşürülmesiyle başlayan 
canlanmaya rağmen işsizlik yüksek 
seviyesini korurken, bütçe açıkları 
faizlerin düşmesini engellemiştir.

Uygulanan ekonomik politikalar 
OECD ülkelerinde ekonomik istikrarın 
sağlanmasında ve ekonomik hayatın canlan
maca başarıl. sonuçlar vermişler, ve

ııın

1986
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1982 yılında % 0.3 olan OECD ülkeleri ortalama büyüme oranı 1985 de % 2.8 olmuştur. 
Bu ülkelerin ortalama enflasyon oranı 1982 yılında % 7.4 iken 1985 de % 4.7 olmuştur. 
1984 yılma göre 1985 de büyüme hızında bir yavaşlama göze çarpmaktadır.

(TABLO : 3)
OECD ÜLKELERİNDE GSMH HACİM ARTIŞLARI 1981-1983

1981 yılında 
OECD toplamı 
içindeki % paylar

1970-1980
OrtalamasıÜlkeler 1981 1982 1983

-1.71.9 22.938.5A.B.D,
Japonya
Almanya
F ransa
İngiltere
İtalya
Kanada
-Yukardaki ülkeler toplamı 
-Diğer OECD ülkeleri 
-OECD toplamı

2.5 3.53.014.8 4.8
-1.2-0.2 -0.259.0 2.8

1.50.3 0.57.5 3.6
6.5 0.5-2.2 11.9
4.6 0.7-0.2 0.253.1
3.6 -52.9 1.24.1

84.4 -0.5 1.71.33.2
15.6 0.50.7 1.53.1

100.0 -0.51.2 1.53.2

Kaynak: OECD

(TABLO : 4)
GSMH VE ENFLASYON ORANLARI

Gayri Safi Milli Hasıla 
Artış Oranları Enflasyon Oranları

Ülkeler 1984 1985 1986 1984 19861985

A.B.D.
Almanya
Fransa
Japonya
Ingiltere
İtalya
Kanada
Gelişmekte olan ülkeler 
-Petrol ihracatçısı olanlar 
-Petrol ihracatçısı olmayanlar

6.8 2.5 2.7 3.2 3.0 3.3
2.7 2.3 3.3 2.32.5 1.3
1.6 1.0 2.0 7.3 5.7 3.7
5.8 5.0 3.5 2.1 2.5 1.5
2.6 3.3 2.3 5.1 5.0 4.0
2.6 2.3 2.5 10.9 6.79.2
5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.7
4.1 3.2 3.0 37.4 39.3 25.9
1.2 -0.1 -0.6 19.3 14.7 16.5
5.5 1.8 4.6 47.6 53.0 30.6

Kaynak: IMF, Economic Outlook, April 1986, s.4 ve s.l87'den düzenlenmiştir.

.. -1?® eörüjtiuğü gibi 1968-77 döneminde Avrupa ülkelerinde işsizlik oram % 3.2
iken 1980 de ıkı misline yaklaşarak % 6.4 e 1986 da ise % 11.1 e ç.km.ştır, ABD ise 
% 5.7 den 86 da % 7.0 a çıkm.ştır. Bu oran 1982 de % 9.7 lere ulaşmıştır. Uygulanan 
yemden iyileşme politikaları sonucu işsizlik oranında nisbi bir düşüş sağlanmıştır.

I
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(TABLO : 5)
SANAYİLEŞMİŞ ÜLKELER : İSTİHDAM VE İŞSİZLİK 1968 - 1987 (Yüzde Olarak) 

' Orlnlaımı
1U0U-77 1070 1070 1000 1001 10U5 1000 10071002 1003 İOU-I

İstihdam Büyümesi
Kanada
AÜD
Japonya
Frunsu
Almanya
İtalya
Iniîllloro
Diftcr Sanayileşmiş ÜUtolor
Bütün Sanayileşmiş Ülkeler
Sanuylloşmlş 7 Ülke
Avrupa Ülkolorl
işsizlik Oranlan
Kanada
AI3D
Japonya
Fransa
Alınıuıya
İtalya
İnfiillcro
Dlftcr Sanayileşmiş Ülkeler 
Bütün Sanayileşmiş Ülkeler 
Sanayileşmiş 7 Ülke 
Avrupa ÜUcclorl

2.5 2,11 3.4 2.2
1.3 4.1 2.Ü 2.3 2.2

0.0 .0.(1 0.0
0. 2 0.5
1.3 0.0

0.5 0.(1 0.5
1.7 U J.O 0.0 

0.U 1.0 0.0
1. U 1.5
1.7 1.5

0.5 O.Ü 0.7

0.04.1 3.0 2.0 —3.2
4.4 2.0 0.5 1.1 —0.0
1.2 1.3 1.0

3.52.0
2.2

O.Ü1.73.00.Uo.u —C. 5 —1.0 —0.3
—1.7

O.l —0.0 0.1
1,1 1.0 1.5 —0.0 —t.o
0.1 1.0 1.4 0.3 —0.2
O.U 1.1 —0.3 —3.0 —l.U
— O.Ü 0.2. —0.0 —0.0

.0.2 —0.0 
0.3 —0.0

0.4 —1.1 —1.2

0.11.0 0.00.5
0.40.31.3

—1.2
—O.Ü—0.1 0.3O.Ü 1.42.00.42.3 1.0 0.7 

2.7 2.1 0.7 
0.5 0.0

1.4 2.3 1.40.71.5 0.1—O.Ü0.0
10.0 0.8
7.0 0.7
3.0 3.1

11.0 11.0

11,3 30.511.07.5 43.17.50.3 7.40.0 7.27.50.00.77.2 7,0<U 5.05.7 2.7 2.7
10,1 10,0

2.72.2 2.42.02.12.23.5
0.00.45.5 0.2 0.0 ' 7,73.3 7.07.00.20.10.24.0 0.0343.33.0l.U 10.0 10.0

13.1 13.0
11.3 11.0

10.1 ' 10.00.00.10.47,07.2 7.70.1 13.112.012.10.5 JI.O0.15.45.73.3
J1.0 J 1.711.00.7 0.1 0.05.05.52.5 7.90.10.20.30.70.20.75.05.13.7 5.2 7.0 7.4

İJ.İ ıı.o
7.07.7O.Ü0.00.55.05.1 5.04.0

3.2 10,0 11.210.20.1 7.0 0.45.05.5

Kaynak : IMF Economic Outlook April 1986, s.183 

2. Gelişmekte Olan ülkeler
Aşağıdaki tabloda gelişmekte olan ülkelerin GSYİH artış oranları gösterilmektedir. 

Bu tabloya göre bütün gelişmekte olan ülkelerde 1970-80 yılları arasında yıllık ortalama 
artış % 5.1 olarak gerçekleşmiştir. Orta gelirli ülkelerin yıllık artışları ise % 5.6 
olmuştur. 1980 - 90 yılları için yapılan tahminlere göre gelişmekte olan ülkeler yılda 
ortalama en fazla % 5.7 en az 4.5 büyüyeceklerdir.

(TABLO : 6)
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA ARTIŞLARI 

* (1960 - 1990)

1980 -90
1970-801960-70ülkeler En azEn cok

Bütün gelişmekte olan 
ülkeler
Petrol ithal eden ülkeler 
Düşük gelirli ülkeler 
Orta gelirli ülkeler 
Petrol ihraç eden ülkeler

4.55.75.15.9 4.15.45.15.7 3.04.164.2
4.35.65.66.2 5.46.55.26.5

Kaynak : World Development Report, 1982

_ I- «lnn ülkelerin uvEuladıklan istikrar politikaları sonucu cari işlem

siş \ “ “rirsjs-; ’&'ssfr bu" svss sssr^sc“ili'»uçlunu., ui.j.keu güldükte oluu ülkeleri. ..kili olmadık],urun 

bir göstergesi kabul edilebilir.
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tutarlılığının, gelecekteki enflasyonu ve 
deflasyonu önleyeceği iddiasını kabul 
etmezler. Daha hızlı parasal büyüme, 
toplam arz ve üretim kapasitesini arttırır
sa fiyatlar genel seviyesi, geçmiş üç 
yılda olduğu gibi hızlı artmayacaktır (17).

Bu yaklaşımda, geçmişteki fiyat 
değişmeleri değil, fiyat değişmelerindeki 
beklentiler önem kazanmaktadır.

II- "ARZ YANLISI İKTİSAT" YAKLAŞl- 
MtNlN Temel gukUşlek!
Arz yanlısı iktisat, Keynesci' politi —

gücünükalarla bastırılmış büyük 
serbest bırakmak amacıyla, ekonominin 
prodüktif kapasitesini etkileyen faktörleri 
inceleyen iktisat dalı olarak tanımlan
maktadır (13). Bilindiği gibi üretime 
yönelik konular, klâsik teoride ele 
alınmış, ancak Keynes ile arz analizler, 
iktisat politikasının alanı dışına çıkarıl—

şartlarının

arz

B- Maliye Politikası
Maliye politikasında temel araç, 

vergi oranlarıdır, ilk defa, Colin Clark, 
1940 ların sonunda yaptığı bir ekonomet- 
rik araştırmada, vergi yükünün % 25 in 
üstüne çıkması halinde enflasyonun 
başlayacağını ileri sürmüştür. Bu konuda, 
(18) Laf fer Roberts; Victor Canto (1983) 
Robert Hail Alvın Rabuskha-Robert 
Barro (1979) gibi iktisatçıların ekonomet- 
rik analizleri, Clark'ın tezini tekrar 
aktüelleştirmiştir. Aşırı arz yanlısı iktisat 
savunucularının ekstrem görüşlerine göre, 
vergi indirimleri, piyasaya arz edilen 
emeğin, boş zamana nisbeten çalışma 
tercihini artırarak, emek arzını artıra
caktır. Bu durumda diğer şartlar aynı 
kalmak üzere, reel üretim, reel gelir ve 
dolayısıyla toplam talep artacaktır. 
Ayrıca, şahsi tasarrufların maliyetini, 
tüketime oranla azaltan bir

mıştı. Çünkü, Keynes, arz 
kısa dönemde sabit, uzun dönemde de, 
iktisat politikalarına karşı

Buna rağmen
duyarsız

olduğunu varsaymıştır.
da toplam taleple birlikte ele 

alınması gerektiğini savunan kitisatçılar 
yaptıkları araştırmalarla arz iktisadı 
ile ilgili bilimsel gelişmeleri teşvik 
etmişlerdir (14). Buna rağmen, toplam 
talep, üretim ve fiyat seviyesini belirle
yen temel etken olarak kalmaya devam 
etmiştir. Fakat, sanayi ülkelerinin 
petrol şokları sonrası 
bunalım, uygulanan iktisat 
hakkında ciddi tereddütler yaratmış, bu 
kaos sonucu ortaya çıkan çeşitli görüşler
den biri de, "arz yanlısı iktisat olmuştur.

Mikro iktisadın, makro ekonomik 
büyüklüklere uygulanması olan arz 
yanlısı iktisat yaklaşımına göre, devletin 
ekonomik faaliyetleri birinci derecede 
nisbi fiyat değişmelerine neden olmakta, 
fertlerin bu nisbi fiyat değişmeleri 
karşısındaki tepkileri kaynakların kullanı
mında değişmeleri ve nihai olarak da 
gelir dağılımını etkilemektedir. Böylece 
Keynesci yaklaşımın devletin ekonomik 
faaliyetlerinin, ekonominin reel gelir 
seviyesini etkileyeceği tezine dayanan 
çarpan mekanizması işlerliğini kaybet
mektedir (15).

Arz yanlısı iktisatta, para ve 
maliye politikalarına tahsis edilen 
görevler ayrı ayrıdır, biri diğeri yerine 
kullanılamaz ve birbirleriyle uzlaşamaz.

arzın

içine girdiği 
politikaları

vergi
indirimi, sermaye birikimini hızlandırarak, 
üretimi, geliri ve toplam talebi artıracak
tır. Bu aşırı arz yanlısı iddialara göre, 
vergi indirimleri bütçe açıklarına yol 
açsa bile, yatırım için kullanılabilir 
fonları azaltmayacaktır. Çünkü vergi 
değişmeleri, tasarruf oranlarını artıracak; 
bu da artan açığı finanse edecektir. 
Reel hasıladaki hızlı yükselme, çalışmayı 
teşvik edecek, enflasyon oranını ızdırapsız 
bir şekilde azaltırken, işsizlik oranını 
da düşürecektir (19).

Vergi indirimleri yoluyla tasarruf 
ve sermaye birkiminin artması, sermaye/ 
emek oranını yükselterek, emeğin prodük
tivitesini maliye politikalarını üç ayaklı 
masaya benzetmektedir (20). Bunlar 
gelir vergisi indirimi, kurumlar vergisi 
indirimi ve bütçe harcamaları indirimidir. 
Bu üç indirim arasında denge kurulamaz
sa, vergi indirimleri enflasyonist baskı 
oluşturacaktır (20). Bilindiği gibi vergi 
indirimleri, özellikle gelir vergisi indirimi, 
toplam talebi artırıcı bir etki yaratacak
tır. Bundan dolayı da zamanlama çok 
önem taşımaktadır. Vergi indirimlerini 
takipeden ilk iki yılda talep 
etkiler, arz 
olacaktır.

A- Para Politikası
Arz yanlısı ekonomi, prensiplerinde 

ve hedeflerinde katı olmakla birlikte, 
politika araçlarını kullanmada esnektir 
(16). Bu görüş, piyasa sinyallerini 
uyumlamada, para politikası araçlarına 
başvurmaktadır. Bu görüşte olanlar 
moneteristlerle, parasal büyümenin, 
gözlemlenen limitlerden daha dar limitler 
içinde kontrol edilebilirliği konusunda 
aynı fikirdedirler. Buna karşılık, monete- 
ristlerin para arzındaki büyümenin

artırıcı 
artırıcı etkilerden fazla
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diğer taraftan da, kamu harcamaları 
azaltılmıştır. Başkan Reagan, Federal 
Rezervenin anti enflasyonist programına 
tam bir destek sağlamış, bunun sonucunda 
1980 ve 1982 arasında, enflasyonda
keskin bir düşüş sağlanmış, efektif 
vergi oranları ve anonim şirkete ait

j geri dönmüştür. Bu durum
f yatırımlarında belirsizliği azaltmış, 

enflasyon önlenmiştir.
1985 yılında enflasyon çarpıcı bir

faiz oranları

C- Değerlendirme
Yeni arz yanlısı görüşler, vergi 

oranlarındaki azalmanın tahmin edilmeye
cek büyümeye, vergi gelirlerinde, şahsi 
tasarruflarda artışlara yol 
savunmuşlardır. Ancak uygulama sonuçları 
farklı olmuştur. Lyle Gramley (22) bu 
konuda şu yorumu getirmektedir :

"Birkaç yıl önce vergi indirimleri 
yapıldığında, şahsi tasarruflarda ve 
çalışma isteğinde teşvik edici etkiler 
ümit ettik. Sonuç olarak, toplam arz, 
toplam talep boyunca yükselecekti. Bu 
teorik olarak mümkündü, ancak gerçek
leşmedi. Şahsi tasarruflar azaldı, yüksel
medi, emek arzındaki son yıldaki artış 
ise, yirmi yıldakinden daha küçük."

Vergi oranlarındaki azalışın bütçe 
açıklarına neden olması, iç borçlanmayı 
artıracaktır. Ayrıca gelecekte yeni 
vergi yükleri getirecektir (23). Eğer, 
hükümetlerin iç borç/üretim rasyoları, 
kötüleşme trendine girerse, toplam arz 
üzerinde beklenen etkiler gerçekleşmeye
cektir. Vergi indirimleri ekonomik 
davranışları etkileyerek, üretimi teşvik 
edeceği geleneksel olarak kabul edilmiştir. 
Bununla birlikte ekstrem iddialar, 
uygulamalardan örnekler kısmında da 
görüleceği gibi, teoride kalmıştır.
IH- ııvnill.AMALARDAN ÖRNEKLER

açacağını

sermaye
tasarru

şekilde devam etmiş ve 
önemli ölçüde aşağıya çekilmiştir.

Amerikadaki vergi 
düşürülmesi yabancı sermayenin ülkeye 
görmesine de sebep olmuştur. Önceleri 
"vergi cenneti" denilince akla gelen 
İsviçre veya Bahama adalarının yerim 
almasına yol açmıştır.

oranlarının

Uygulama Sonuçları
Reagan yönetiminin orjinal ekonomi 

planında(26) 1981 ve 1985 arasında, % 19.1 
lik büyümenin, arz yanlısı politika 
uygulamaları ile gerçekleşeceği öngörü- 
müştür. Ancak, % 45 oranında bir düşüşle, 
% 10.9 oranında * reel GSYİH artışı
sağlanmıştır. Bu, arz yanlış görüşlerin 
bir başarısızlığı olarak yorumlanmaktadır 
(27). Yine bir arz yanlısı iyimser görüşler, 
1980 ve 1981 deki enflasyonun bir kaç 
yılda, aşırı talebi absorbe edin yeterli 
üretim artışları tarafından, yarıya 
ineceğini iddia etmişlerdir. Tablo 4 de 
de görüldüğü gibi, GSMH artış hızı,
1985 yılında, 6.8 den, 2.5 e duşmuş,
1986 da da, 2.7 olmuştur, işsizlik oranı 
ise, 1980 yılında 7.2 iken, 1981 de 7.6

1982 de, 9.7 ye çıkmıştır. 1986 
yılında ise, % 7 olmuştur. (Tablo 5) Bu 
durumda yeniden iyileşmenin ertelenmesı- 

fertlerin boş zaman tercihlerim 
artırmasına bağlamak mümkündür.

Bu politikalar sonucu, genel 
bütçe dengeleri, ABD de, 1980-81 e, 
(Nominal GSMH mn yuzdesı olarak) 

iken, 1985 de, -3.6 ya çıkmıştır.

A- Amerika Birleşik Devletleri 
ABD 1970 li yılların sonlarında,

ulaştı rma ’ sektöründeki düzenlenmeler 
ile, sermaye kazanç verg.lermde onerrd 
indirimler ve işsizlik ücretlerinde kısmı 
vergilendirmeler ile gelenekse 
yanlısı politikalar yönünde birkaç tered
dütlü adım atılmıştır. 1981 de KonS ’ 
büyük vergi kanunların. pÇ.lrer?L 
yanlısı ekonomilerin merkez, olmuştur 
böylece, çalışmaları, tasarru!^'ünal 
yatırımları desteklemek için marjına 
vergi oranları değiştirilmiştir (24) 
Diğer bir önemli uygulama ıse ®nfl^°ü 
yüzünden yükselen gerçek verg y 
belirlemek 1985 yılında başlamıştır. 
Fabrika ve teçhizatlardaki faaliyetlerini 
önemli ölçüde azaltan kıymetten düşme 
endeksleri hazırlanmış, araştırma ve 
kalkınma için, vergi kredilen ço^U^ 
tır Sosval güvenlik ve sağlık sigortası 
harcamaları hariç, savunma d>5' harcama
lar (1980 de bu harcamalar GSMH ran 
L Va n iken 1984 de % 7.4 e düşmüştür.) 
(25) Bu kaynaklar vergi indirimlerim 
finanse etmek için kullanılmıştı.^öylece 

tarafta, kamu gelirleri azalırken,

ya,

ni,arz
hükümet

-1.0
(Tablo 6)

yılındaki durumu da göz 
önüne alarak Reagan yönetimi o zaman 
önemli vergi indirimleri yaparak ekonomik 
etkinliği sağlama yoluna _gıtmışm- o 
zaman geniş bir bütçe açığı faydalıydı 
çünkü özel harcamalar ve yatırımlar 
zayıftı. 1984 yılında ise geniş çaplı 
ekonomik büyüme, bütçe açığım istenme
yen bir olgu haline getirmiştir; buyuk 
çaplı bir borç azaltımı yapılmasının 
tam zamanıydı. Fakat, Başkan Reagan 
gelecekteki gelişmelerin bütçe açığım

1981
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(TABLO : 6)
GENEL HÜKÜMET BÜTÇE DENGELERİ

Nomlnnl GSMII'nın Yilzdesl Olnralc
100310041002-031000-01ÜUcolor 1073

-2.0
—2.2
—1.0
—2.8
—3.0

—13,5
—0.4

—12.0
—4.3
—0,0
—2.3
-0.3

—3.0
—1.3
—ı.ı
—2,5 
—3.0 

—13,7 
—0,3 

—13,0 
—1.0 
—5.0 
—2.5 
—1.1

—3,0 
—3.7 
—2,0 
—2,0 
—3,0 

—12.5 
—5,0 

—14,9 
—6,3 
—0.5 
—5,5 
-0.5

—1.0 
—4,1 
—3,3 
—0,0 
—3.1 

— 10.0 
-2,1 

—14.0 
—5.2 
—4,0 
—4.3 
-O.l

0.0ABD
Japonya
Almanya
Fransa
İngiltere
İtalya
Kanoda
Belçika
Danimarka
Hollanda
İsveç
İsvçiro

0.7
1.2
0.0

—2.0
—7.0

1.0
—5.5 .

5.2
1.8
4.1

-1.1

Kaynak : BIS, Annual Report, June 1986, S. 26.

(TABLO : 7)
GENEL HÜKÜMET HARCAMALARI

Nominal GSMH'nın yüzdosl olarak
.A.

Ülkoler 1902 1073 1003 1004 10051002

ABD
Japonya
Almanya
Fransa
tngiltoro
İtalya
Kanada
Belçika
Danimarka
Hollanda
İsveç
İsviçre

20.1 30.3 35.1 35.0 33.0 35.1
18,2 21,0 31.0 32,3 31,5 30,9
33.0 47.040.3 40.0 40.1 45,4
34,0 33.0 47,9 40,1 49,7 40.3
33.0 37,3 44.3 44.1 45.0 44.2
30.5 30.0 53.2 55,4 55,0 50,4
28.8 34.5 45.0 45.4 40,2 40,1
30,3 41.1 59.5 59.3 50,0 58.5
29,3 41,0 50,0 59.5 58.0 57.0
33.3 45.0 68,4 50.7 50,5 57,4
31.1 43.8 00,0 04.9 63,3 03.3
21,0 29.7 33,4 33,7 33,0 33,5

Kaynak : BIS, Annual Report, June 1986 S, 30.

azaltmaya yeterli gelirler getireceği ve 
harcamalarda yapılacak indirimin bunu 
sağlayacağını ümid ediyordu. Demokrat 
partinin başkan adayı Walter Mondale'nin 
vergilerde arttırma yapılmadan bütçe 
açığının kapatılamayacağına 
görüşü, başkanlık seçimleri sırasında 
çok az bir ilgi ile karşılanmıştır. Buna 
karşılık, Reagan Hükümetinin bütçesi 
açık vermeye devam etmiştir. Çünkü, 
Reagan seçim yılında iken vergi artışla
rını desteklemek ya da önemli bir 
kesinti

Başkanın büyük bir zaferle yeniden 
seçilmesi, halkın bu bütçe açığının 
kapatılması için vergilerin arttırılmasından 
duyduğu hoşnutsuzluğu gözlerden sakladı. 
1985 bütçesinde esas olarak harcamaların 
azaltılması üzerinde duruldu. Yaz mevsimi 
boyunca çıkmazlar devam etti, bunun 
en büyük nedeni politik uygulamalarda 
çelişkilerin sürdürülmesi 
Kongre tarafından önerilen 
bütçe açığı kapatma teklifini engelleme
siydi.

ilişkin

ve Başkanın 
cesur bir

programı sunmak istemiyordu. 
1985 mali yılındaki bütçe açığı, rekor 
bir sayı olan 185 milyar dolara ulaşmış
tır. Bu da A.B.D. gayrisafi' milli gelirinin 
% 5.5'nu oluşturmaktaydı.

. ®*r..süre byiÇ® aÇiğmın kapatılmasına 
ilişkin görüşler ertelendi, çünkü yabancı 
sermaye akışı, faiz oranlarının yükselme
sini ve özel yatırımların "azalmasını" 
önlüyordu. Fakat, Ağustos başlarında
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ması için en büyük sorumluluk, Federal 
Bankaya düşmektedir. 1985 ilkbaharından 
itibaren, büyümenin tekrar hızlandırılması 
için para arzında (Mİ) bir operasyon 
yapılmasına, Federal Banka izin vermiştir. 
Haziran ayında parasal büyüme alanını 
genişletmiş ve bunun hesaplama tabanını 
yükseltmiştir. Ekonominin enflasyonsuz 
rotasına geçmiş bir çözüm yolu olmadığı 
anlaşılmıştır; çünkü sonuçta olağanüstü 

bir baskı yaratmaktadır.

kamuoyu, Washington'un uygulamalarını 
eleştirmeğe başladı. Tüm bu baskılar, 
Kongre ile Başkanın 1986 mali yılında 
harcamaları 55.5 milyar dolar azaltacak 
bir plan üzerinde anlaşmasını sağladı ; 
fakat bütçe açığı hâlâ 171 milyar 
dolardan fazlaydı.

1985 yılı başlarında, 
eski büyüklüğüne kavuşması önem kazan
maya başlamıştır. Reagan yönetimi, şu 
üç önemli amacını 
yönelmiştir :
bütçe açığının azaltılması ve 
dengesinin gelişti rilimesi. 
çabalar birbirleri ile doğrudan ilişkilidir. 
Ticaret açığı, ekonominin zayıflığının 
tek ve en büyük nedenini teşkil etmekte
dir. Bütçe açığı da dolar üzerindeki 
etkisinden dolayı ticaret açığına yol 
açmaktadır.

ABD'nin

enflasyonist 
Bu istenmeyen duruma düşmemek amacı 

Merkez Bankası, bütçe 
açığının kapatılmasının çok önemli 
olduğu konusunda ikazda buluhmuştur.

Tablo 8'de de görüldüğü gibi 
döneminde Almanya'nın cari

gerçekleştirmeğe 
büyümenin sağlanması, 

ticaret ile Federal
Bütün bu

1981-85 . .
hesap dengesi -5.4 den, 13.2 ye çıkarken, 
Japonya'nın 4.8 den 49.7 ye, ABD'nin 
ise 6.4 den -113.6 ya ulaşmıştır. Döviz 
koru endeksi ise, ABD ve Japonya'da 
düşerken, Almanya'da artmıştır.

Resmi olarak tahmin edilen gelecek
teki bütçe açıkları ise 1987 yılı için 
154 milyar dolar ve 1988 yılı için 112 
milyon dolardır. Ayrıca, bu resmi tahmin
lerin ABD'nin büyümesini-ve dolayısıyla 
da devlet gelirlerini- aşırı geniş tuttuğu 
ve faiz oranlarını küçümsediği düşünül
mekte ve şahsi tahminlerle uyuşmamakta
dır (28).

B- Avrupa
Avrupa ülkelerinin hükümetlerinden 

pekçoğu, içinde bulunduğumuz on yıl 
içinde geleneksel ekonomik politikalar 
uygulamışlardır. 1970'lerdeki yüksek 
enflasyon oranları ile tekrar karşılaşma 
mak için İngiltere, Almanya ve diğer 
bazı Avrupa ülkeleri bütçe açıklarım 
azalttılar ve para arzının büyümesini 
kısıtlamışlardır. Fransa'da Françoıs 
Mitterand başkanlığındaki hükümet, 
ödemeler dengesinin bozulmasına yol 
açmış ve bu da Fransız hükümetinin 
bugün bile devam eden sıkı bir politika 
uveulamasına neden olmuştur. ta.^a 
ise enflasyonun düşürülmesinin önemim 
vurgulamış, Fakat fiyatları yükseltici 
baskılar oluşmasına neden olan bütçe 
açığı hâlâ devam etmektedir, iskand navya 
ünleri, Hollanda, İspanya ve Po^ekız de 
ise liderler daha büyük bir malı d kkat 
gösterilmesi gerektiğini, bazı durumlarda 

programların genişletilmesinden 
çilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. 

Fakat Avrupa'da hâlâ sorunlar 
bulunmaktadır (30) "^ancial Times 
gazetesi yazarlarından birinin belirttiği 
gibi "Avrupa, kendi oz kaynaklarını 
daha üretimsel kullanmak ve yem endust- 

vermesini sağlamak için 
bu kaynaklan

Kongre, 1985 sonbaharında tekrar 
bütçe açığını ele alarak bu defa daha 
cesur adımlar atarak 1991 yılında tam 
dengeli bir bütçe gerçekleştirinceye 
kadar her yıl bütçe açığını belirli 
oranlarda düşürülmesine karar vermiştir. 
Grumm-Rudman (2a) kanunun bir amacı 
da Amerikan kamuoyunu ve liderlerim 
ekonomik büyümenin bütçe 
kapatacağı şeklindeki hayalden uzaklaştı
rarak hayatın mali gerçekleri ile yüzleş 
tirmekti. Hayati önem taşıyan programla
rın uygulamadan kaldırıldığı anlaşıldığında, 
öncelikleri daha sorumlu şekilde ele 
atmak gerekcekti ; bu da harcamaların 

beraberinde getirecekti ve 
mahalli amaçlarını 

maksimum

açığını

kısılmasını 
ABD'nin askeri ve
zayıflatmayacak Sekl 
harcama kısıntıları yapıldıktan 
küçük bir bütçe açığındaki m Ilı yarar, 
bir vergi artımına gidilmesine karş 
çıkmayacaktı. Petrol fiy^lar'n,n ^n_ 
zamanda düşmesi de en azından enflasyo 

bir etkide bulunmaksızın petro 
bir vergi konulması

sosyal
vazge

sonra,

rilerin filiz 
mevcut 
eşgüdümlü 
edici bir 
"Avrupa'nın 
piyasalarındaki 
sorunlardan biridir, 
ticaret açısından

endüstrilerle
kılacak çok daha teşvik 

atmosfere ihtiyaç duymaktadır, 
dünya yüksek - teknoloji 

zayıflığı, en önemli 
Avrupa'nın dahili 

her türlü engelden

nist
üzerine geçici 
fırsatını sağlamaktadır.

Geniş bir bütçe açığının ek vergi
kesintilerinin uygulanmasın. £» g 
1985 deki çarpıcı gelişmenin surdurülm 
için harcamaların arttırılmasını onledıg n 
den dolayı, eski büyümeye tekrar ulaş -
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(TABLO : 8)
CARİ HESAP DENGELERİ VE DÜVlZ KURLARI 

JAPONYA, ALMANYA ve A.B.D. 1981-1985

1984 19851983Ülkeler 19821981

Almanya
6.1 13.24.2-5.4Cari hesap dengesi 

(milyar dolar) 
Döviz kuru endeksi

3.2

109.5 111.5102.4100.5100
Japonya

35.0 49.7Cari hesap dengesi 
(milyar dolar) 
Döviz kuru endeksi

20.86.94.8

93.6 93.297.6105.7100
A.B.D.

-101.6 -113.6Cari hesap dengesi 
(milyar dolar) 
Döviz kuru endeksi

6.4 -40.8-8.0

86.9 86.793.6 90.7100.0

Kaynak: World Development Report, 1986, Washington, s. 19.

NOT : Döviz kuru endeksi, SDR 1981 = 100 olarak hesaplanmıştır. 1985 yılı tahmini- 
dir. Cari hesap dengesine resmi transferler dahildir.

uzak gerçek bir ortak pazar yaratamamış 
olması, ekonomisini ve etkinliğini azalt
maktadır. Avrupa ülkelerinin hükümetleri 
yabancı ithalatçılar (diğer Avrupalı 
ülkeler dahil) zorluk çıkartmaya özellikle 
telekomünikasyon alanında devam etmek
tedirler. Tarım destek 
yükünü tüketiciler ve vergi mükellefleri 
çekmekte ve kaynaklar üretime yönelmek
ten uzaklaşmaktadırlar.

Avrupa Ekonomik 
üye ülkelerin liderleri 
ayında Lüksemburg’da toplanarak gümrük 
engellerinin kaldırılması, 
uyuma gidilmesi ve Ortak 
adına uygun şekilde malların, hizmetlerin 
ve işçilerin serbestçe rekabet edebildiği 
bir çevre haline getirilmesi için gereken 
yönetmelik değişikliklerinin yapılması 
için 1992 yılını son tarih olarak kabul 
etmeleri ile umut verici adımlar atılmış
tır. AvrupalIlar, kendi endüstrilerini 
ihmal etmelerinin kendilerini Amerika 
Birleşik Devletleri ve Japonya’nın karşı
sında dezavantajlı bir konuma koyarak 
kıta piyasasındaki yerlerinin azalmasına 
neden olduğunu gittikçe daha çok kavra
maktadırlar. Çalışma alanını haftalık 
çalışma saatlerinin kısaltılması gibi 
hayali bazı yöntemlerle kurtarmaya 
çalışmak yerine yatırımlarını çekici kı

lınmasını arttırarak etkinlik ve büyümede 
elle tutulur gelişmeler sağlanmasının 
Avrupa ülkelerindeki % 11.5 oranındaki
işsizliğin azaltılmasına yönelik en uygun 
metod olacağı açıktır.

Bu tür değişiklikler, orta vadeli 
görünümü değiştirmek için gerekli olmakta; 
fakat

ödeneklerinin
ekonomik etkinliklerin hemen 

büyütülmesini sağlayamazlar. Bununla 
beraber, Avrupa çok fazla mali teşvik 
sağlayarak büyümeyi arttırmak konusunda 
çok dikkatli politika takip etmektedir. 
Hollanda, İtalya ve Fransa'da bütçe 
açıkları zaten çok büyüktür ve bundan 
dolayı da devlet harcamalarında büyük 
artışlar yapmak ya da vergilerde büyük 
indirimler yapmak uygun görülmemektedir. 
Avrupa ülkelerinin liderlerinin çoğu, 
fiyat artışlarındaki yavaşlamanın ve 
enflasyonist beklentilerin azaltılmasının 
yeni mali teşvikler ile tamamen tersine 
döneceğini düşünmektedirler. Sıkı bir 
bütçe disiplini sayesinde Batı Almanya'

ettiği başarı ve anti-enflasyonist 
büyümenin sağlanması, bu düşünce zinciri
ni doğrulamaktadır.

Fakat, petrol fiyatlarının düşmesi 
ve doların değer kaybetmesi ile ilgili 
olarak fiyatların normal düzeyde tutlamsı 
süreci, artık Avrupa ülkelerine daha az 
enflasyonist risk ile daha geniş çaplı

Topluluğu'na 
1985 Aralık

standartlarda
Pazar'ın

nın
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döneminde vergi gelirlerinde artış olmakla 
birlikte, teşvik edici vergi iadesi uygula
maları da yapılmaktaki?.' ('rabfo 9) da 
Nominal GSMII içinde fiili gider ve 
gelirlerle, bütçe açığının payı gösterilmek
tedir.

Tablo 9 da görüldüğü gibi, 1980-86 
döneminde, Fiili Bütçe Gelirlerinin 
GSMH içindeki payı % 21 den % 17 ye 
düşmüştür. Bütçe giderlerinin GSMH 
içindeki payı ise % 25 den 21 e düşmekle 
bi rlikte, dalgalanmalar göstermektedı r. 
1982 yılında % 19 a inmiş, 1983 yılında 
artarak % 24 e çıkmış tekrar azalma 
trendine girmişken, 1986 da % 19 dan 
% 21 e yükselmiştir. Bütçe açıklarının 
GSMH içindeki payı ise, 1980 de % 3.5 
iken, azalarak 1982 de % 0.7 ye düşürül
müştür. Fakat 1983 den itabaren ortma 
eğilimi göstererek 1986 da, 1980 deki 
seviyesine yaklaşarak % 3.1 e yükselmiştir.

Bu rakamlarında ifade ettiği gibi
1981, 1982 

1983-1986 
Bütçe

vergi indirimleri yapmak için fırsat 
sunmaktadır. Ingiltere'de "Haziran'da 
yapılacak erken genel seçim için İngiltere 
Başbakanı Thatcher'm seçim programında 
vergileri indireceğini, devlet malı iktisadi 
teşebbüsleri özel sektöre satışa çıkara
cağını ve işçi sendikaları üzerindeki 
kontrolü artıracağını belirtmektedir.

Batı Almanya 1986 ve 1988'de 
ılımlı bir vergi indirimi yapmayı planla
maktadır ; diğer ülkelerden düşük bütçe 
açıkları ve yüksek işsizlik oranı olanlar, 
örneğin İngiltere, benzeri bir yaklaşım 
izlemektedirler. Gerçekten de, iyi 
planlanmış bir vergi indirimi, yeni 
yatırımlar ve büyüme için ek bir teşvik 
sağlayacaktır. Bununla beraber, bütçe 
açıkları yüksek olan Amerika Birleşik 
Devletleri'nin Avrupa ülkelerini şu anda 
yaptıkları uygulamalar yerine bu yönde 
hızla ilerlemeği itmesi, belki de kendisi 
için daha verimli olacaktır.

Doların değer kaybı, 
faiz oranılarının ve petrol fiyatlarının 
düşmesi, parasal politikaların daha da 
esnekleştirilmesi için bir fırsat sağlamak
tadır. Diğer merkez bankalarının yanısıra 

Bundesbank, Nederlandsche
1984'e

Türkiye'de bütçe 
yıllarında 
döneminde

açığı 
azaltılmışken, 
tekrar

A. B. D. 'deki
artmıştır.

gelirlerinin GSMH içindeki payı ise 
1985 ve 1986 yılında düşmüştür. Vergi 
gelirleri endeksi (sabit fiyatlarla) tablo 
10 da gösterilmiştir. _

Vergi gelirleri büyük bir istikrarsızlık 
göstermektedir. 1984 yılında 93’e düşerken 
1985 yılından itibaren tekrar artmaya 
başlamıştır. Vergi gelirlerinin artmasıyla 
bütçe gelirlerinin bütçe harcamalarını 
karşılama oranı 1986 yılında % 87 ye 
çıkmıştır. 1986 yılında toplam vergi 
gelirleri % 54.9 dolaysız vergiler % o,./ 
dolaylı vergiler 41.4 oranında artmıştır. 
Bu artış bazı vergilerde ve vergi oranların
da yapılan değişikliklerden kaynaklanmak
tadır.

Deutsche
Bank ve Banque de France 
kıyasla 1985'te parasal kısıtlamaları bir

son ekonomik 
ülkelerinin doğru

ölçüde gevşetrnişlerdir. Bu 
gelişmeler, Avrupa 
şekilde çok önem verdikleri fiyat stabili- 
tesini tehlikeye atmaksızın ek imkânlar 
sağlamaktadır.

C- Japonya
ekonomisi son yıllardaJaponva'nın 

çok etkileyici bir biçimde gehşmıştır, 
fakat kamu borçlarının büyüklüğü alarm 
vermektedir, diğer taraftan bu borçlar 

azaltmaktadır. Japonya nın 
ABD'ninkinden

Kurumlar vergisi oranı % 40 dan
Bakanlar Kurulu' na 

kadar artırma yetkisi
bütçe açığını 
net kişisel mevduat oranı 
birkaç kat yüksektir. İşsizlik oranının, 
enflasyonun düşük olması, esnek kullanılin
li kaynaklar Japonya'nın geçmişinde 
avantajlardır ve son zamanlarda önemi 
mali liberalizasyona gıtmıştıı. Tak 
Japonya'da tasarruf mevduatının yatmm 
lardan daha hızlı artması delarm gücen
mesine ve yeniden hayıflanmasına yol 
açan bir sermaye kaçışına yol açmış ır. 
Pekçok yabancı şirket, Japon piyasasına 
drmekte zorluk çekmektedir ve Japonya
büyümek için dış ülkelere gittikçe daıa 
çok bağımlı olmaktadır.

46 ya çıkarılmış ve 
bu oranı % 50 ye . .
verilmiştir. Gelirler vergisi tarifesi ve 
oranları yeniden düzenlenmiş vergi 
dilimleri genişletilmiştir (31). Daha 
önce "peşin vergi" adı altında uygulannu 
ve kaldırılmış olan sistem Dahili levkıfat 
adı ile tekrar vergi sistemine getirilmiştir. 
Serbest meslek sahipleri de bu sisteme 
dahil edilmiştir. Emlak vergisi oranlar 
artırılmış bu vergilen toplama yetkisi 
de belediyelere verilmiştir Akaryakıt 
tüketim vergi oranlarıda % 6 dan 9 
yükseltilmiştir. 1986 yılında Vergi Usu 
ve Güvenlik Kanunu'nda yapılan değişiklik 

çok vergi güvenlik kontrolü

a

ler daha 
sağlamaya yönelik olmuştur. 

Vergi oranlarındaki bu
D- Türkiye 

1. Vergiler 

Türkiye'de

artışların
1980-1986genelde
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r/fABLO : 9) f
NOMİNAL GSMH İÇİNDE FİİL1. BÜTÇE GELİRLERİ, BÜTÇE GİDERLERİ, 

BÜTÇE AÇICININ PAYI (1980 - 1985)

______ (Milyar Tl..)_____ ______________________
Bütçe
Giderleri Açık
GSMH Açık GSMH 

% (Milyar TL) %

Fiili
Nominal Bütçe 

Yıllar GSMH Geliri %
Bütçe Gelirleri 

GSMH %

1980 1101 -158 -3.5 
1539 -96 -1.4 
1634 -63 -0.7 
2783 -271 -2.3 
4278 -474 -2.5 
5263 -781 -2.8 
8027 -1217 -3.1

4.435 943 
6.554 1443 22
8.735 1591 18

11.549 2512 22
18.375 3804 21
27.715 4482 16
39.117 6810 17

2121
1981 22
1982 18
1983
1984

22
21

1985 16
1986 17

Kaynak : DİE, Türkiye İstatistik Cep Yıllığı 1986, ISO, 1987 Yılı Başında Türkiye 
Ekonomisinden yararlanılarak hesaplanmıştır.

(TABLO : 10)
VERGİ GELİRLERİ 1980-1986

Toptan Eşya 
Fiyat Endeksi

Vergi Geliri 
(Sabit Fiyat) EndeksiYıllar

1980 100 100
1981 136.8 

171.3
223.8
340.2
476.2 
619.0

116.0
101.6
115.3

1982
1983
1984 93.01985 107.2

130.41986

Kaynak: TUSIAD, 1987 Yılına Girerken Türk Ekonomisi 
İstanbul, 1987, s. 32.

yanında teşvik edici vergi indirimlerine 
jiu uygulamalar da görülmektedir. ' 

1986 yılında vergi iadesi kapsamına 
giren ücretli ve emeklilere ek olarak 
çiftçi ve serbest 
katılmış iade

şirketlerin halka açılmaları teşvik edil
mektedir.

18 Mayıs 1987 tarihinde TBMM’de 
edilenkabul Cumhurbaşkanır nın 

onayından sonra yürürlüğe girecek olan 
kanuna göre, Belediye Gelirleri Kanunu 
nun ilk 11 maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştır. Buna göre, belediyeler,
Meslek Vergisi almayacaktır, 
yılına ait Meslek Vergsi'ni ödeyenler 
de paralarını geri alabileceklerdir.

Belediye Gelirleri Kanunu 
maddesi de değiştirilerek, afet dolayısıyla 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar 
hakkındaki hükümler uyarınca gerçekleşti
rilen yapı ve tesisler ile inşa edilecek

vemeslek sahipleri de 
. tavanı % 20

olacak şekilde artırılmış ve Katma
7nger. V,e,rglsı f'yatlara dahil edilmiştir. 
59„. *ra'lk J 1986 tarihinde açıklanan 
tedbirlerde de hisselerinin en az % 25 
.. . . etmiş şirketlerin, Kurumlar
Vergisi Oran. % 40 a, halka açık kısmı 
Z 51.Seçen şirketlerin Kurumlar 
Vergisi Oranları % 35 e, halka açık 
kısmı % 80 i aşanlar da % 30 a indiril
mektedir. Böylece, vergi indirimleri ile

oranının
I

esnaftan
1986

ini halka arz

nun bi r
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ahır, samanlık, kümes ve hayvan barınak
ları ile yemlik gibi yapı ve tesislerden 
bina harcı, yapı harcı alınmayacaktır.

Emlak Vergisi Kanunu'nda yapılan 
de organize sanayi 

bölgeleriyle sanayi ve küçük sanayi sitele
rindeki binalar, inşaatlarının 
tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 
5 yıl süre ile Emlak Vergisi'nden geçici 
olarak muaf tutulacaklar, daha önceki 
yıllarda inşası biten binalar için inşaatın 
bittiği yılı takip eden yılın başından 
hesaplanarak kalan süre kadar vergi 
alınmayacaktır.

1987 yılına ait Emlak Vergisi'ni 
ödeyenlerin paralarının iade edilmesini 
sağlayacak kanun 1 Ocak 1987 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girmektedir.

TBMM'de kabul edilen başka bir 
kanunla, Çevre Kirliliğini önleme Fonu'na 
deniz araçlarından groston başına her 
yıl alınan 1000 liralık fon miktarı 
yüzlerce grostona varan ağırlıktaki 
araçların aşırı maddî yük altına girmeleri 
sebebiyle indirildi. Her grostondan 
alınan 1000 liralık fon bundan böyle 
100 lira esas alınarak uygulanacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan 
değişiklikle de, küçük çiftçi muaflığından 
faydalanabilmek için ziraî mahsullerin 
bir takvim yılı içindeki satış bedelleri 
tutarının 10 milyon lirayı geçmemesi 
şartı getirildi. Halen bu rakam 500 bin 
lira idi.

ile kamu yatırımları arasındaki fark 
1985 ve 1986 yıllarında giderek bir 
azalma göstermiştir. Buna karşın özel 
tasarruf ile Özel yatırımlar arasındaki 
fark 1985 ve 1986 yıllarında giderek 
büyümüştür.

Toplam yurt içi tasarrufların 
GSMH içindeki payını inceleyecek olursak 
1985 ve 1986 yıllarında bir önceki 
yıllara göre arttığı görülmektedir, özel 
tasarrufların, özel harcanabilir gelirdeki 
payı 1985 yılında 1984 yılına oranda 
sabit kalmış, 1986 yılında ise 1985 
yılına oranla bir artış kaydedilmiştir, 
özel tasarrufların özel harcanabilir 
gelir içindeki payının büyümesi tasarruf
ların artması açısından yine olumlu bir 
gelişmedir.

bir değişiklikle

erdiğisona

Yatırımlar
GSMH içinde Sabit Sermaye 

yatırımlarının payı aşağıdaki tabloda 
görülmektedir. Türkiye'de 1977 1980
döneminde GSMH içinde sabit sermaye 
yatırımlarının payı % 21.3 iken, 1980
sonrası azalma trendine girmiş, 1985 
yılında % 19.6 olmuştur. 1986 yılında
ise % 22.4' e ulaşmıştır. Bu artışta
Kamu Sektöründe ilk sırayı % 38.9 ile 
ulaşım-haberleşme sektörünü almaktadır, 
bunu diğer sektörler ve eğitim takip 
etmektedir.

En yüksek azalış gösteren kamu 
sektörleri ise sırası ile tarım {-% 16.6), 
imalat (-% 11.9) ve turizm (-% 2.6)
olmuştur, özel sektörde ise en ilk üç 

sağlık, eğitim, turizm paylaş- 
özel sektörde, en fazla

azalış, tarımda görülmekte, bunu enerji
ve diğer sektörler takip etmektedir. 
Tarım sektöründe, 1986 yılında sabit
sermaye yatırımlarındaki görülen bu 
azalma, Türk ekonomisin için olumsuz 
bir puandır. Çünkü mukayeseli avantaj
da en kârlı olduğumuz bu sektördeki 
azalış, ekonomimizin uzun dönemli büyüme 
potansiyelini negatif etkileyecektir. Buna 
karşılık sağlık ve eğitim harcamalarındaki 
artış, sosyal devlet ilkesi olumlu bir gelişme
dir. Turizm sektöründeki artış ise, döviz ge
lirlerimizi artırma açısından önem taşımak-

2- Tasarruf ve Yatırımlar
sırayı, 
maktadır.en önemli 

GSMH'ya olan 
Aşağıdaki

Üretimi artırmada
faktör tasarrufların

artırılmasıdır.paylarının 
tablolarda bu oranlar hesaplanmıştır.

Tablodan görülebileceği gibi kamu 
tasarrufları cari fiyatlarla 85 ve 86 
yıllarında artışlar kaydetmiş fakat 86 
yılında artış hızında bir düşme görülmüş
tür. Aynı durum özel tasarruflar için 
de geçerli olmaktadır. Kamu yatırımları 
ve özel yatırımlar da aynı şekilde bir 
gelişme göstermiş, 1986 yılında artış

Kamu tasarruflarıhızları yavaşlamıştır.

tadı r.
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(TABLO : 11)
TASARRUFLARIN GSMH'YA ORANLARI (% olarak) ve YILLARA GÖRE 

TASARRUFLARIN ARTIŞ HIZLARI (Cari fiyatlarla)

Yıllar 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1984/85 1985/86

Kamu Tasarrufu 4.6 8.68.1 7.3 7.7 8.2 8.7 57.4 41.4
Kamu yatırımı 
Kamu tasarruf 
yatırım farkı
Özel Tasarruf

11.8 13.4 12.1 11.5 11 10.4 10.8 40.7 38.6
-7.2 -5.3 -3.5 -4.2 -3.3 -2.2 -2.1 -1.0 -28

9.3 8.8 8.8 9.2 9.3 9.59.3 49.3 36.2
özel yatırım 
özel tasarruf 
yatırım farkı
Toplam yurtiçi 13.9 
tasarruf/GSMH
özel tasarruf/özel 11.0 
harcanabilir gelir

9.7 8.4 8.4 9.1 8.8 2.6 8.6 46.2 32.8
-0.4 0.4 0.4 0.1 0.5 0.7 0.9 108.2 81.5

16.9 17.4 16.6 17.1 17.5 18.2

10.8 10.9 11.2 11.2 11.611.2

Kaynak : TUSİAD, 1987 Yılına Girerken Türk Ekonomisi, TUSİAD-T.87.1.95, İstanbul,
1987, s. 5 ve DPT Kaynaklarından yararlanılarak hesaplanmıştır.

NOT: 1980-83, 1983 Fiyatlarıyla hesaplanmıştır.

(TABLO : 12)
GSMH İÇİNDE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ PAYI

Yıllar %

1977-1980
1981-1984 21.3

18.31977 22.31978 21.71979 21.81980 19.31981 18.91982 18.91983 18.91984 18.41985 18.61986 22.4
Kaynak : TUSİAD, a.g.e., s. 10.
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(TABLO : 13)
SABİT SERMAYE YATIRIMLARINDA YILLIK DEĞİŞME

(1986-1985 %)

ToplamözelSektörler Kamu

-33.6-17.0-16.6Tarım
Madencilik
İmalat
Enerji
Ulaşım-Haberleşme
Turizm
Konut
Eğitim
Sağlık
Diğer
Toplam

28.119.48.7
-7.34.6-11.9 0.2-10.110.3 48.19.238.9 57.159.7-2.6 18.217.01.2 129.1

139.3
100.7
136.1

28.4
3.2 40.68.232.4 21.17.813.3

Kaynak : TUSİAD, a.g.e. s. 10.

ÖZET VE SONUÇ

Eğer bu denge kurulamazsa politika 
kaybetmektedir, 

önem

İktisat yaklaşımı
müdahale

Arz Yanlısı Ayrıca
taşımaktadır.

etkinliğini 
zamanlama çok
Vergi indirimlerinden sonraki ilk 
yılda talep artırıcı etkiler arz artırıcı 
etkilerden fazla olacağı için denge ve 
zamanlama gerektiği gibi düzenlenemezse 

indirimleri enflasyonist baskı

ekonomiyehükümetlerin 
ederek dünyanın her tarafında serbest 
piyasa güçlerini tahrip ettiklerini, bu 
nedenle bu güçlerin yeniden canlanchrıl- 

gerektiği tezini ileri sürmektedirler, 
verimliliğin ve etkinliğin

iki

ması
Üretimde
artırılması için, daha çok yatırıma ve 
daha iyi yetiştirilmiş insangücüne ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu görüşün Moneterıst 
Yaklaşım'la birleştiği noktalar bulunmak-

reel üretim

vergi 
oluşturabilecektir.

Bu teorinin uygulamalarına 1970 
li yılların sonlarında A.B.D.'de rastlanıl- 
m ak ladır. Fakat bunlar geleneksel 
yanlısı politikalar yönünde bazı tereddütlü 
adımlar olarak nitelendirilmiştir. 1981 
yılında ise büyük vergi kanunları kabul 
ederek A.B.D. Arz Yanlısı İktisadın 
merkezi olmuştur. Bu uygulamalar ve 

harcamaları 
bütçe açıkları 

A.B.D. bütçe açıklarını sıfıra

arztadır, özellikle para arzının,
hızından daha fazla arttırılmaması

hemfikirdirler.artış
gereketiği konusunda 
Her iki teoride durgunluk içinde enflasyo
nun (stagflation) talep yanlısı Keynescı 
reçetelerle önlenemeyeceğim savunmakta
dırlar. Bunların yerini devlet harcamaları 
m azaltarak toplam talebi sınırlayan, 
para arzındaki artışı yavaşlatan tasarruf 
ve sermaye birikimini olumsuz yende 
etkileyen vergi yüklerim hafifleten 
istikrar paketlerim almaktadır.
Yanlısı İktisadın temel malı P°!uıka 
aracı vergi oranlarıdır. Vergi indirim er 
nin diğer üretim ve talepte meydana 
gelen etkilerinin büyüklüğü bu indirimin 
çalışma ile boş vaktin msbı mahyetlen 
üzerine tesirine ve tasarrufun maliyetin 
tüketime oranla azaltmasına g
olmaktadır. Uygulamanın başar. yjjjj 
aelir vereisi kurumlar vergisi ve Dutçe 
harcamaları indirimleri arasındaki dengeye 
dayanmaktadır.

sonucu
hızla

artan savunma 
A.B.D.'lerinde
artmıştır.
indirmek için Grumm-Rudman Kanunu

olumsuz etkilerinehazırlamıştır. Bu , , .
rağmen vergi indirimleri 1987 yılındada
devam etmektedir. . . .

Avrupada vergi indirimleri ile 
üretimi teşvik yönünde politikalar özellikle 
İngiltere'de Başbakan Thatcher programın
da yer almaktadır. Japonya ekonomisi 
ise en başarılı olmakla birlikte Arz 
Yanlısı İktisat teorisinin temel prensiple
rinin dışında, devlet müdahalesine ve 
yönlendirilmesine en çok tâbi olan bir 
ekonomidir.

Arz

24 Ocak İstikrarTürkiye'de
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ihtiyacı olduğu tartışılmaz bir gerçektir.
Arz Yanlısı İktisat yaklaşımının 

üzerinde durduğu bir konuda insan
faktörünün eğitimidir. Fakat Türk
ekonomisinde transfer harcamalarının
GSMH içindeki payının sürekli olarak 
artması cari ve yatırım harcamalarının 
payının sürekli azalmasına yol açmaktadır. 
Bu da sağlık ve eğitim harcamalarının 
payının düşmesine neden olmaktadır. 
Ancak 1986 yılında 1985 e oranla sabit 
sermaye yatırımları içinde bu harcama 
kalemlerinde nispi bir artış görülmekte
dir. Buna karşılık tarım sektörünün 
sabit sermaye yatırımlarının azalması 
olumsuz bir durumdur. Türk Ekonomisin
de prodüktiviteyi artırıcı politikaların 
özellikle mukayeseli avantajlara sahip 
olduğumuz tarım sektöründe ve imalat 
sanayi kalemlerinde uygulanabilmesi için 
gerekli selektif teşvikler sağlanmalıdır.

paketleriyle serbest piyasa me;anizma.< na 
dayanan dışa dönük ve tev'ik itici 
politikalar uygulanmaya konulmuştur. 
Bugün Türk Lirasının konvertibl hale 
getirme çalışmaları ve 
politikasının tartışmaları yapılmaktadır. 
Bu ortamda Türkiye’de de nispi olarak 
üretimi teşvik amacıyla vergi indirimleri 
ile ilgili uygulamalar görülmektedir. 
Bununla birlikte 1980-86 
vergi oranlarının ve gelirlerinin artmasıda 
gözden kaçırılmaması gereken bir husus
tur. Türkiye'de GSMH 
sermaye yatırımlarının 
döneminde % 21.3 iken * 1980 
düşme eğilimine girmiştir. 1986 da ise 
ancak 1977-1980 seviyesine ulaşılmıştır. 
Bu göstergeler 1980 sonrası uygulamaların 
Türkiye'de üretimi arttıramadığının bir 
iletidir. Türkiye'nin üretimde verimli
liği artırıcı, istihdam yaratıcı politikalara

faizserbest

döneminde

içinde sabit 
1977-80payı
sonrası
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kavramı ile, enflasyonla işsizliğin yanyana 
geliştiğini ortaya koymuştur.

SAMUELSON
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de çıkarılan yeni kanunlarla, Amerika'da 
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nanlar % 50 iken, 1988 e kadar % 28 e 
indirilecektir. Bu durumda Amerika'daki 
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ADLÎ SİCİL KANUNU»NÜN 4 ÜNCÜ MADDESİ ÜZERİNE BÎR İNCELEME

Ar.Gör. Abdullah DİNÇKOL
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Hukuk Sosyolojisi ve Hukuk Felsefesi Anabilim Dalı öğretim Elemanı

2) ADLI SlCÎLE GEÇİRİLECEK HÜKÜM 
VE KARARLAR

GİRİŞ

"askeri”
sıfatları (1) devam eden sanıkların, 6 
ay ve daha az olan hapis cezalarına 
ilişkin hükümler, askeri cezaevlerinde 
infaz edildiğinden (As CK. 39/1-C), bu 
cezalara ait ilâmlar cumhuriyet savcılık
larına gönderilmemektedir. Bu nedenle, 
anılan karar ve hükümlere ait "Ceza 
Bildirme Fişleri" nin doldurulmasında ve 
bunların Adli Sicil Müdürlügü'ne bildiril
mesinde tereddüt ve eksiklikler meydana

Kanunu

İnfaz hukukumuza göre,
ASK.'nun "Adli sicile geçirilecek 

hüküm ve kararlar" başlıklı 2 nci madde-, 
sinin (A) bendinde:

"Türk
katileşen bütün mahkûmiyet hükümleriyle 
-fer'i cezalar dahil- emniyet tedbirlerine

adli sicile

verilipmahkemelerinden

müteallik kararlar..." ın, 
geçirilmesi öngörülmektedir (2).

Yine, Adlî Sicil Talimatnamesi 
(AST)'nin 5 inci maddesinde, 
mahkemelerden verilip kat'ileşen mahkû
miyetlere müteallik ceza fişleri (nin) 
..... alâkalı..." (3) cumhuriyet savcılıkların
ca* doldurulması ve talimatnamede 
gösterilen tarihlerde Adli Sicil Müdürlüğü» 
ne gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Görüldüğü üzere Adli Sicil Kanunu» 
nun sözkonusu bendinde "....bütün mahkû
miyet hükümleri ..." (4) ifadesi, kullanıl
makta ve umumi nitelikte bir hüküm 
vazedilmektedir. Talimatnamenin S inci 
maddesi ise, daha özel (5) nitelikteki 
askeri mahkeme kararlarının da, adlı 
sicile gönderileceğini belirtip, genel 
nitelikteki kanun hükmünü özelleştirip
somutlaştırmıştır.

Bu duruma göre; gerek genel ve 
gerekse özel (6) bütün Türk mahkemele
rince verilmiş olan cezai mahiyetteki 
kararlar adli sicile kaydedilecektir.

II) MAHKEMELERCE VERlLEN HÜKÜM 
VE KARARLARIN, ADLİ SİCİLE 
GEÇİRİLMESİNDEKİ AMAÇ

"...askeri
gelmektedir.

4664 sayılı Adli Sicil 
(ASK)'nun 4 üncü maddesinin son fıkra
sında, infaz için cumhuriyet savcılıklarına 
gönderilen ilâmların adli sicile geçirile
ceği hükme bağlanmasına rağmen; infaz 
için cumhuriyet savcılıklarına gönderilme
yen ilâmlara ilişkin bilgilerin, adlı 
sicile bildirilip bildirilmeyeceği konusuna 
değinilmemesi sebebiyle, sözkonusu 
tereddüt ve eksiklikler doğmakta ve bu 
hususta doldurulması gereken yasal bir 
boşluk ortaya çıkmaktadır. . .

Bu yasal boşluk, Anayasa»da yermı 
bulan, kişilerin kanun önünde eşitliğim 
(m.10), yani hukuki eşitliğini ortadan 
kaldırmakta, aynı nitelik ve durumca 
bulunan kişiler arasında hıçbu haklı 
neden yok iken, eşitsizlik doğmasına 
sebep olmaktadır.

Bu yazı çerçevesinde, mahkemelerce 
kararların adli sicile 

ne olduğunaverilen hüküm ve
geçirilmesindeki ..
f akât^inf az^îçin "curn huriye t savcü l^a j|”a

cezaların nitelikleri üzerinde durup, bu 
durumun kanun koyucunun amacına 
aykırılık teşkil edip, yarattığı eşitsizlikten 
bahsedeceğiz.

amacın

mahkûmewelceBir kimsenin 
olup olmadığım bilmekte, cezai bakımdan 
büyük faydalar vardır. Bu itibarla adlı 
sicil herşeyden önce ceza hukukunu 
i İçilendi ren bir müessesedir (7).

hukukunu ilgilendirmesi açı-Ceza
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için cumhuriyet savcılıklarına GÖNDERİLEN 
kesinleşmiş askeri Mahkeme kararları) 
ve (infaz için cumhuriyet savcılıklarına 
GÖNDERİLMEYEN kesinleşmiş askeri 
mahkeme kararları) şeklinde iki farklı 
durum çıkmaktadır.

Bu sebeple, adli sicile gönderme 
mükellefiyeti ve şekli açısından her iki 
durumu ayrı ayrı incelemek gerekmektedir.

sından, mahkemelerce verilen mahkûmiyet 
hükümlerinin ve kararlarının, adli sicile 
geçirilmesindeki amaç, "...suç 
temayülünün meydana çıkarılmasını ko
laylaştırmak ve bu 
suçlu hakkındaki kanaat ve 
tevcih edebilmesine yardım eylemek 

" (8) ve kesin olarak hüküm giymiş 
kişiler hakkında tekerrüre, tecile, kısa 
süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine 
uygulanabilecek ceza ve tedbirlere 
ilişkin hükümlerin tatbikini sağlamaktır.

ilgilendirmesi 
açısından ise, hüküm ve kararların adli 
sicile geçirilmesindeki (idari) amaç; 
kişilerin, kamu görevlerine atanmalarında 

genel şartlardan birinin varlığını 
tesbit etmek (9) ve bazı haklardan 
mahrumiyetlerini öngören kanuni hükümle
rin uygulanmasını sağlamaktır (10).

"... Nihayet adli sicile yazılmanın 
ve ceza mahkûmiyetlerinin kolaylıkla 

çıkarılabilmesi

işleme

suretle yargıcın 
takdirlerini

« • •

A-) Cumhuriyet savcılıklarına infaz 
için gönderilen kesinleşmiş askerî mahkeme
hüküm ve kararlan

İdare hukukunu
Askeri mahkemelerce verilmiş olup 

kesinleşen hüküm ve kararlardan, infaz 
edilmesi için cumhuriyet savcılıklarına 
gönderilenlere ait adli sicil fişlerinin, 
hükmü veren askeri mahkemenin bulunduğu 
yer cumhuriyet savcılığınca tanzim ve 
Adli Sicil Müdürlüğü'ne postalanacağı 
tabiidir. Bu hususta bir tereddüt ve 
aksaklık da yoktur.

B-) Cumhuriyet savcılıklarına infaz 
için gönderilmeyen kesinleşmiş asken 
mahkeme hüküm ve kararları

aranan

imkânınınmeydana
ilham ettiği korku hasebiyle fertlerin 
suç işlemekten çekinmelerini sağlamak 

" (11) ve "... suç istatistikleri için 
lüzumlu bilgileri hazırlamak (12)
adli sicilin genel amaçlarındandır.

• ••
Askeri mahkemelerce hükmedilen 

ve Cumhuriyet savcılıklarına gönderilme- 
yerek, askeri cezaevlerinde infaz edilen 
ceza mahkûmiyetlerinin neler olduğu 
AsCK.'nun 39 uncu maddesinin 1 inci 
bendinde sayılmak suretiyle gösterilmiştir. 

Sözkonusu hükme göre;
Askeri şahıslar (14) hakkında 

hükmedilen aşağıda yazılı cezalar askeri 
hapishanelerde infaz olunur:

Subaylarla askeri memurlar 
hakkmdaki tard ve ihracı mucip olmayan 
ceza hükümleri (15),

b- Askeri okurların mekteplerinden 
kayıtlarının silinmesini icabettirmeyen 
ceza hükümleri*

c- Eratın askere girdikten sonra 
işledikleri suçlardan dolayı (6) ay veya 
daha az ceza hükümleri,

d- Herhangi bir mahkeme veya 
makam veya heyet tarafından verilmiş 
ve kat'ileşmiş para cezalarından çevrilme 
altı ay ve daha az ceza hükümleri ..."

AsCK.'nun 39 uncu maddesinde 
belirtilen ve infaz için cumhuriyet 
savcılıklarına gönderilmeyen bu cezalara 
ait hüküm ve kararların, ASK.'nun 4 
üncü maddesinin son fıkrası ve AST. 'nin 

. . . 8 inci maddesi karşısında, adli sicile
^ı!-ij-C*rm^Uriye.t. ildirilip bildirilmeyeceği hususunda asıl 
bildirilir ... mesele düğümlenmektedir.

Meselenin tartışılmasından önce, 
bu cezalara konu olan "suçların nitelikleri" 
üzerinde durmak gerekmektedir.

III) ADLİ SİCİLE BİLDİRME MÜKELLEFİ
YETİ AÇISINDAN MAHKEMELERCE 
VERİLEN HÜKÜM VE KARARLARIN 
DURUMU

Bütün özel ve genel Türk mahkeme
lerinden verilip kesinleşen hüküm ve 
kararların 
"alâkalı"
bildirileceği, ASK.'nun 4 üncü maddesinin 
1 inci fıkrasında ve AST.'nin 5 inci 
maddesinde açıkça beyan edilmiştir.

Adalet Bakanlığı, "alâkalı cumhuriyet 
savcısı" ibaresinden doğabilecek tereddüt
leri gidermek amacıyla, 1963 yılındaki 
bir tamimiyle (13), "alâkalı cumhuriyet 
savcısı"ndan, hükmü infaz eden değil, 
infaz ettiren, yani hükmü vermiş olan 
mahkeme nezdindeki cumhuriyet savcısının 
kastedildiğini bildirmiştir.

Ancak; ASK.'nun 4 üncü maddesinin 
son fıkrasında :

Adli Sicil Müdürlüğü'ne 
cumhuriyet savcılıklarınca

a-

Askeri mahkemelerce verilip 
katileşen mahkumiyetlere müteallik 
hüküm ve kararlardan İNFAZ İÇİN 
CUMHURİYET MÜDDEİUMUMİLİKLERİNE 
TEVDİ EDİLENLER, 
müddeiumumiliklerince 
denilmekte; AST.'nin 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasıyla da bu hüküm desteklen
mekte ve bu doğrultuda ortaya, (infaz
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uygulama alanı içine alınan suçlardır 
(18).

IV) ASKERİ MAHKEMELERCE VERİLMİŞ 
OLAN HÜKÜM VE KARARLARA 
KONU TEŞKİL EDEN SUÇLARIN
NİTELİKLERİ

O halde askeri suç benzerlerinin 
unsurlarını, failin asker olmayan kişilerden 
de olması, askeri bir menfaati koruması 
ve Askeri Ceza Kanununda veya diğer 
askeri kanunlarda yer alan bir suçun 
kurucu unsurlarının tamamen veya bir 
kısmının umumi ceza kanununda belirtil
miş veya atıf yapılmış olması şeklinde 
sayabiliriz. örneğin, AsCK.'nun 131 
inci maddesinde yazılı askeri eşyayı, 
çalmak, satmak, rehine vermek veya 
almak suçu, bütün unsurları itibariyle 
değilse bile,kısmen Türk Ceza Kanunu'nda- 
ki hırsızlık, emniyeti suistimal,. eşyayı 
cürmiyeyi bilerek satın almak suçlarını 
düzenleyen maddeler tarafından öngörül
müştür. 133 üncü maddede yazılı bozuk 
ölçüyü askeri hizmette kullanmak suçu 
Türk Ceza Kanunu'nda yazılı ticaret ve 
sanayie hile ve fesat karıştırmak suçunun 
bazı unsurlarını muhtevidir.

Cumhuriyet savcılıklarına 
için gönderilmeyen" kesinleşmiş askeri 
mahkeme hüküm ve kararlarının hangileri 
olduğundan kısaca 
ancak sorunun 
mahkemelerce verilmiş olan hüküm ve 
kararlara konu teşkil eden "suçların 
nitelikleri" nin incelenmesinden sonraya 
bırakmıştık. Şimdi ise, AsCK.'nun 39 

maddesinin 1 inci bendi doğrultusun
da sözkonusu "cezaların nitelik, nicelik 
ve kapsamları" üzerinde duracağız.

Askeri mahkemelerce verilmiş 
olan hüküm ve kararlara konu teşkil 
eden askeri suçu şu şekilde tarif etmek 
kabildir: "... Sadece asker kişiler tarafın
dan işlenmesi mümkün olup ta, TCK.'nda 
kısmen veya tamamen öngörülmeyen ve 
askeri bir hizmet veya görevin ihlalini 
ifade eden suçlarla, bu nitelikte olma
makla beraber, askeri bir menfaati 
koruma maksadını güden ve AsCK. 
tarafından öngörülen ve yapılan atıf 
dolayısıyla bu kanunun uygulama alanına 
giren suçlar, askeri suçlardır ..." (16).

Bu tarif doğrultusunda, askeri 
suçların "sırf askeri suçlar" ve "askeri 
suç benzerleri" şeklinde iki kategoriye 
ayrıldığı görülmektedir.

Sırf askeri suçlar; "... bir asker 
kişi tarafından, askeri bir hizmet veya 
görevin ihlali suretiyle işlenip te, bu 
sıfatı haiz olmayan kimseler tarafından 
işlenmesi kabil olmayan ve genel ceza 
kanununda ne kısmen ve ne de tamamen 
öngörülmeyen suçlardır

Sözkonusu tanıma göre, sırf askeri 
suçların unsurları :

a- Failin askeri şahıs olması; 
b- Fiilin, askeri bir hizmet ve 

vazifenin ihlalini ifade etmesi;
izin tecavüzü,

mahallinin terki,

"infaz

(19),
askeri

bahsetmiş 
tartışılmasını,

" (ı?).

uncu

emreörneğin, firar, 
itaatsizlik, nöbet 
kendini askerlik hizmetine yaramıyacak 
hale getirmek, vb. suçlarında olduğu 
gibi.

c- Aynı fiilin kısmen veya tamamen 
başka bir kanunda suç olarak öngörülme
miş olmasından ibarettir. örneğin, 
iffetsiz bir kadınla evlenmek, askerlikten 
firar, kendini askerliğe yaramıyacak 
hale getirmek, bir gemi veya uçağı 
veya müstahkem mevkii düşmana teslim 
etmek, itaatsizlikte bulunmak, vb. gibi 
fiiller, yalnız askeri şahıslar tarafından 

/irtikap edilebildiklerinden başka, Türk 
Ceza Kanunu'nda bu fullere benzeyen, 
bu suçların unsurlarından hiç olmazsa 
bir kısmını ihtiva eden suçlara tesadüf 
etmek mümkün değildir. „

fisr ssa «««
yapılan atıf dolayısıyla bu kanunların

V) ASKERİ CEZA KANUNU'NUN 39 
UNCU MADDESİNİN 1 İNCİ BENDİN
DE BELİRTİLEN CEZALARIN 
NİTELİK, NİCELİK ve KAPSAMLARI

AsCK. 39/1 de, askeri şahıslar 
hakkında hükmedilen ve aşağıda yazılı 
cezaların askeri 
olunacağı belirtilmektedir :

cezaevlerinde infaz

A) Subaylarla askeri memurlar 
hakkındaki tard ve ihracı mucip olmayan

hükümleri (20)ceza
"... Esasta fer'i birer ceza olan

ihraç ile tard, bazı hallerde asli ceza 
hüviyetini alırlar ..." (21). Durumu
tard ve ihraç açısından ayrı ayrı incele
yelim.

a) AsCK.'nun 30 uncu maddesinin 
A fıkrasının 2 numaralı bendine göre, 
"... Hırsızlık, emniyeti suistimal, sahtekâr
lık, dolandırıcılık, yalan yere şahitlik, 
yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, 
irtikap, irtişa ve ihtilas suçlarından 
biriyle ALTI AY ve daha fazla hapisceza

veya
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sayılan suçlar için üst sınırı 1 aydan 
az olan bir csza ile 
olmaları

cezasına ..." mahkûmiyet halinde tard 
cezasına hükmolunur (22).

”... Bu grupta sayılan suçlar 
tahdidi r. Binaenaleyh bunlar arasında 
gösterilmeyen 
dolayı ALTI AY veya daha fazla hapis 
cezasına mahkûmiyet,' tardı gerektirmez. 
Bununla beraber, grupta sayılan suçların 
bütün nevileri tardı gerekli kılar. Mesela 
hırsızlığın hangi nevi olursa olsun, 
daima tarda hükmedilmesi lazım gelir 
..." (23).

cezalandırılmış 
Zikredilen

maodede sayılmamış olan suçlar açısından 
ise, AsCK.'nun 3 üncü maddesinde 
sayılmış olan askeri şahıslar (28) gibi 
işlem görürler (29).

gerekmektedir.

zimmet suçlarından

C) Eratın askere girdikten sonra 
işledikleri"" suçlardan Sofiyi f5) ly ü 
diana as ceza bükümleri ~ '

askeri cezaevlerinde 
infaz edilecek tard cezasını mucip 
olmayan cezaların -AsCK.'nun 30 uncu 
maddesinin A/2 bendinde sayılanlar 
açısından- üst sınırının ALTI AYDAN 
AZ olması gerekmektedir diyebiliriz

O halde, Fail erattan olup da, suçu askere 
girdikten sonra işlemiş : ve cezası da 6 
ay ve daha az ise, bu hapis cezalarının 
askeri^cezaevlerinde infazı gerekmektedir.

Eratın askerde iken işfediğs suçların 
nev’i önemli değildir. Askeri cezaevlerin
de cezasını çekebilmesi için 
olan, cezanın miktarının 
daha az bir süre olmasıdır.

ANCAK; 647 sayılı 
İnfazı Hakkında Kanun* a EK 1 inci 
maddenin, 2 nci fıkrasında, cezaların 
asken cezaevlerinde infaz edilebilmesi 
;çın 6 aylık sürenin dikkate alınmayacağı 
istisnai bir durum sözkonusudur. Anılan 
madoeye göre, "... Herhangi bir suçtan 
askeri ceza ve tutukevinde 
bulunan kişiler hakkında, 
mahkemelerce verilip de 
Kanunu'nun 39 uncu maddesi uyarınca 
tunum' . cezaevlerinde infazı gereken 
hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para 
cezasından çevrilmiş bulunan hiirriveti 
bağlayıcı cezaların infazı 
tutukluluk hail 
askeri

(24).
önemli 

ALTf AY veb) AsCK.'nun 32 nci maddesinin 
A fıkrasının 2 numaralı bendine göre 
ise, ihraç (25) cezasına " 
maddenin A fıkrasının 2

30 uncu 
numarasında 

yazılı suçlardan biriyle ALTI AY ve 
daha ^ aşağı hapis cezasına mahkûmiyet 
halinde ..." herhalde hükmolunur.

AsCK. 32/B'de de "... Bir seneden 
az hapis cezasıyla beraber ..." ihraç 
cezasına takdiren hükmoiunabileceği 
belirtilmektedir.

Bu duruma göre, askeri cezaevlerin
de infaz edilebilmesi için, ihraç cezasını 
mucip olmayan cezaların, 
maddenin A fıkrasının 2

Cezaların

tutuldu
askeri 

Askeri Ceza

30 uncu 
numarasında 

yazılı suçlardan olmaması (26) gerekmek
tedir (27). bu kişilerin 

durdurulmak suretiyle 
o-ı - ,..Ceza ,ve tutukevlerinde yapılır. 
Hukumlu, tutukluluk halinin sona ermesi 
durumunda, cezasının infazı bitmemiş 
ise, urnumı cezaevine gönderilir ..."

Maddeden anlaşılacağı gibi’,’ askeri 
mahkemelerce verilip kesinleşen ve 
AsCK. nun 39 uncu maddesinin c bendi 
gereğince 6 aydan daha fazla süreli 
oluşu sebebiyle, umumi cezaevlerinde 
nfazü gereken bir cezanın hükümlüsü, 

herhangi bir suçtan askeri ceza ve 
tutukevinde tutuklu ise; tutukluluk hali 

aluemece kaldırılmadığı sürece, sözkonu- 
su cezanın askeri cezaevinde infazına
S"'1' B.U durumda tutukluluk hali 
surdugu müddetçe, ceza miktarı ne
inf.fSa jO SUn’ askeri ceza tutukevinde
ük hanev§ı/diMr- Diğer su,?tan tutukiu- 
uk alı kaldırıldığı anda, infaz edilen

ceza sona ermemiş ise, hükümlü umumi 
cezaevine gönderilir ve 
cezası orada çektirilir.

, .B^ Askeri okurların mektenle<ı-.mW
Kayıtlarının sılınm esini
ceza hükümleri; “

icabetti rmeyen

• • AsCK.'nun i54 üncü maddesinin 
mcı fıkrasına göre "... sahtekârlık, 
hırsızlık, emniyeti suiistimal,dolandırıcılık, 
yalan yere yemin, yalan yere şahitlik, 
iftira, dilencilik ve umumi adap ve 
nizama ye vatan aleyhine cürümlerden 
biriyle bir aydan fazla hapis veya ağır 
hapis yahut hukuku ammeden mahrumiyet 
cezalarına mahkum olan askeri talebenin 

t şıfatiyle iktisabettikleri her 
turlu hukukun ve muvazzaf hizmetten 
başka, yedek subay ve astsubay olmak 
ve askeri hizmet ve memuriyetlere ve 
mekteplere girmek hakkının ziyama 
hukmolunur ..." .

Bu ..hüküm doğrultusunda, askeri 
öğrencilerin cezalarının, askeri cezaevle
rinde infaz edilebilmesi için maddede

î

geriye kalan
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gerektiren suçlar sebebiyle hükmedilen 
ve para cezasına çevrilmiş olan cezaların 
infazı, askerliklerinin bitmesinden sonra 
yapılacaktır. Doğal olarak askerlik 
hizmeti sona ermiş sanıklara ait cezalar 
cumhuriyet savcılıkları tarafından infaz 
edilecek, eğer sözkonusu sanık para 
cezasını ödemezse, 5 inci madde gereğin
ce ve î günlüğü 300 liradan sayılmak 
üzere hesaplanan hapis cezaları da, 
umumi cezaevlerinde yerine getirilecektir. 
Bu durumda askerlik süresince er ve 
erbaşlarla yedek subaylar hakkında 
askeri suç benzerleri açısından, 6 ay ve 
daha az hapis cezalarından çevrilmiş 
olan para cezaları bakımından AsCK. 
39/1—d maddesinin uygulanma imkanı 
yoktur (34). 647 sayılı kanunun Ek
inci maddesi hükmü (35), . AsCK.'nun 
39/1—d maddesini yukarıda izah edilen 
hususlar bakımından zımnen yürürlükten

D) Herhangi bir mahkeme veya 
makam veya heyet tarafından veri İmiş
ve kailleşmiş para cezalarından çevrilme
alta ay ve daha az cezaüukûmien

Askeri mahkemeler, bir askeri suç 
benzerinden dolayı kısa süreli bir hürriyeti 
bağlayıcı cezaya veya -sırf askeri suçlar
la askeri disiplin suçlan dışında- taksirli 
bir suçtan dolayı ALTI AY veya ALTI 
AYDAN FAZLA hapse veya ağır hapse 
karar verdikleri zaman, 647 sayılı Cezala- 

İnfazı Hakkında Kanun’ua5 nci maddesi
cezasına

rın
gereğince, bu 
çevirebilir.

cezayı para

"... Asker kişiler hakkında verilen 
para cezasına dair hükümler ..." kesinleş
tikleri zaman "... askeri savcılarca ” 
AsMKYUK.’nun 255/2 maddesi gereğince 
ve 647 sayılı kanunun 5 inci maddesine 
göre yerine getirilir.

Askeri savcı, 647 sayılı kanunun 5 
inci maddesi gereğince, bir ay içinde 

ödemesi için hükümlüye

kaldırmıştır.
Askeri mahkemelerce verilip, yine 

askeri mercilerce infaz olunan hükümlere 
konu teşkil eden suçların, nicelik ve 
nitelikleri itibariyle sırf askeri suçlar 
ve askeri suç benzerlerinden ibaret 
olduğunu (36) ve ASK.'nun 4 üncü 
maddesinin son fıkrasıyla, AST.'nin 8 
inci maddesinin 1 inci fıkrası doğrultusun
da bunların adli sicile bildirilip bildirme
yeceği hususunda meselenin düğümlendiği
ni belirttik (37).

Sözkonusu edilen bu hüküm ve 
kararların adli sicile gönderilmesinde 
yarar olup olmadığı sorununun "sırf 
askeri suçlar" ve "askeri suç benzerleri" 
açısından ayrı ayrı değerlendirilmesinin 
lüzumu ortadadır.

para cezasını 
usulü dairesinde bir ödeme emri tebliğ 

Hükümlü, tebliğ olunan ödemeeder.
emri üzerine belli süre içerisinde para 
cezasını ödemezse, 
kararıyla bir gün üçyüz lira (30) sayılmak 
üzere hapsedilir.

Sözü

askeri savcının

cezalarındanpara
daha az ceza hüküm-

geçen
çevrilme altı ay ve 
lerinin infazının askeri ceza ve tutukevle-

AsCKc’nun 39/1-drinde yapılacağı,
maddesinde belirtilmiştir. t

ANCAK; 647 sayılı kanuna E»ı 1 
inci maddenin 1 inci fıkrasıyla, askeri 
şahıslar (31) arasında, işlenilen suçun 
cinsi de dikkate alınarak, bir ayırım

ve erbaşlar ile yedek
39 uncu 

lf bir kısım
imkanı kalma-

VI> "SIRF ASKERÎ SUÇLAR" AÇISINDAN 
1 ADLÎ SİCİLE BİLGİ VERİLMESİNİN 

GEREKİP GEREKMEDİĞİ

"Sırf askeri suçlar" la, 
suçlar açısından, tekerrüre dair hükümle
rin uygulanmıyacağı TCK.'nun 87 ncı 

. maddesinin 3 numaralı bendinde; _ tecile 
ilişkin hükümlerin uygulanmıyacagı 64/ 
sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun un 
6yıncı maddesinin son fıkrasında; kısa 
süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine 
ceza ve tedbir uygulaması yapılamayacağı 
ftVnl kanunun 4 üncü maddesinin son 
fıkrasında açık bir şekilde ifade edilmek-

yapılmış "er
subaylar" hakkında AsCK. nun 
maddesinin (d) bendinin 
suçlar açısından uygulama . 
mıştır. Çünkü, Ek 1 inci raadden.n l 
inci fıkrası "... sırf askeri suçlar ile 

suçları ayrık olmak

genel

üzere' askere" alınmadan önce veya 
askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan 

erbaşlar ile yedek subaylar 
süreli hürriyeti bağlayıcı 

hükmedilen bu 
maddesinde yazılı 

yerine getirilmesi 
bırakılır

dolayı er ve 
hakkında kısa 
cezalar (32) yerine 
kanunun ... 5 inci

cezalarının
askerlik hizmetlerinin sonuna

htmÜtük8ümrmldöirdtusunda, sırf 
, .Bu , askeri disiplin suçları

tedir. A) "Sırf askeri suçlar" açısından 
hükümlerinin değerlendirilmesi 

"...Sırf askeri suçlardan dolayı 
n"*mahkûmiyet kararlarının (genel

tekerrür

verilen
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suçlar açısından) tekerrüre esas teşkil 
etmemesinin sebebi, 
hazırlık çalışmalarında şöylece belirtilmiş
tir : "Askerin tabi olduğu özel görevler, 
onun askeri nitelikteki ihlallerini ilgilendi
ren özel müeyyideler ve bu müeyyideleri 
uygulayan özel yargı organları, askeri 
mahkemelerce hükmedilen mahkumiyetle
rin tekerrüre esas olmamalarını gerektirir”. 
Ekleyelim ki,
sırf askeri suçlardan dolayı verilen 
mahkumiyet kararlarının tekerrüre 
sayılması, Askeri 
sistemine de aykırı olurdu. Gerçekten 
bu kanuna göre,bir askeri suç failinin • 
mükerrir sayılabilmesi için, hem her 
iki askeri suçun aynı olması, hem de 
bu aynı olan askeri suçlara ilişkin 
maddelerde, tekerrür dolayısile 
arttırılacağına dair açıklık bulunması 
gerektiği gibi, önceki mahkumiyet de 
yeterli bulunmamakta, cezanın 
olmazsa infazına başlandıktan sonra 
yeni suçun işlenmesi şartı aranmaktadır.
Bu durum karşısında, tamamile ayrı bir 
tekerrür sistemini kabul etmiş bir kanuna 
göre verilen mahkumiyet 
genel suçlar bakımından tekerrüre 
tutulmaması doğru karşılanabilir.

Ancak, 
etmeyecek

Tecilin konusu bakımından, 
AsCK.'nun 47 inci maddesi bazı suçlardan 
dolayı verilen cezaların tecil edilemiye- 
ceğini söylemek suretiyle, tecil edilmeyen 
cezalar ile tecili mümkün cezalar arasında 
bir ayırım yapmış bulunmaktadır ..." 
(39). Ancak, yazının konusunu oluşturan 
sorun, askeri mahkemelerce verilen ve 
infaz için cumhuriyet savcılıklarına
gönderilmediğinden, adli sicile bildirileme
yen ilâmlar olduğundan, hangi cezaların
tecil edilebileceğini, hangisinin ediîemiye- 
ceğini değil, daha önce askeri bir 
mahkum edilen kimsenin, Türk 
Kanunu kapsamına giren ikinci bir suç
işlemesi halini -sırf askeri suçlar açısın
dan- incelememiz gerekmektedir.

AsCK.'nun 47 nci maddesinin (C)
fıkrası (40), askeri bir
mahkum

mehaz kanunun

mevzuatımız bakımından

esas
Ceza Kanunumuzun suçtan

Ceza

cezanın suçtan dolayı 
olan kimsenin, Türk Ceza 

Kanunu nun kapsamına giren ikinci bir 
suç işlemesi halini düzenlemektedir 
Andan maddeye göre "... birinci mahkû
miyet, askeri bir suç için verilmiş bir 
ceza olur ve askeri suç TCK. tarafından 
cezalandırılmış bulunmazsa, ikinci 
olayı TCK.'na göre verilecek cezanın 

tecili mümkündür. Demek oluyor ki 
askeri mahkemelerden verilen mahkûmiyet 
hükmünün TCK.'na göre hükmedilen 
cezanın teciline engel olmaması için, 
birinci mahkumiyetin askeri bir 
ilişkin olması ve bu 
dan

hiç

suçtankararının
esas

tekerrüre esas teşkil 
mahkumiyet sırf askeri 

suçlardan dolayı verilecek mahkûmiyet 
kararıdır ...” (38).

Her ne kadar sırf askeri suçlardan 
dolayı verilen mahkûmiyet hükümleri ile, 
sonradan işlenen genel suçlar arasında 
tekerrür hükümlerinin işlemesi mümkün 
değilse de; birbirinin aynı olan ve tekerrür 
hükümlerinin uygulanabileceği 
“JŞ^n maddede belirtilen iki 
cürümden birincisinin kısmen ya da 
tamamen infaz edilmesi veya özel af 
yolu ile düşmesi ve ikinci cürmün cezanın 
infaz edilmesi veya özel afla düşmesinden 
itibaren 5 yıl içinde işlenmiş olması 
halinde tekerrür hükümleri tatbik edilir.

B) "Sırf askeri suçlar" açısından 
ertelemeye ilişkin hükümlerin değerlen-

suça
suçun TCK. tarafın- 

cezailandırı Imamış olması gerekir. 
Diğer bir deyimle, TCK.'na giren ikinci 
suçun cezasının tecil edilebilmesi için, 
bmncı mahkumiyetin sırf askeri olan 
bir suça ilişkin olması 
halde) (Oşarttır

. Şöyle bir sonuca varabiliriz: 
asken mahkemelerden sırf 

suçtan dolayı mahkûm 
kimse, TCK.'na 
işlerse, bu ikinci 
olunabilir ...” (4i).

• 9t.e yanc|an> Türk Ceza Kanunu'na
faraûnS11 SUÇ '?,TP de askeri mahkeme 
tarafından, tecil hudutları içinde
tecfldekf "^T teCİ'c edİlen kimse’ 
sürPİP»ri • • İ veya 5 yıllık deneme 
rdmit 'Ç'nde TCK. gereğince cezalandı- 

S'rf “kerl bir suçtan dolayı 
olıîrıa Ve^a ••• a8lr hapis cezasına mahkum 
2 ertelenmi? ceza çektirilmez ve

kah? v7Za P6 teCİ1 edilmi5 oIarak
kalır Yalnız bunun için
I^.ln.?e işlenen 
cürüm olması

suça
askeri

• • •
• ♦ • askeri bir 

edilmiş olan 
giren ikinci bir suç 

suçun cezası tecil

olması

647 sayılı Cezaların İnfazı hakkında 
Kanun un 6 inci maddesine 3.5.1973
fıkra Vu 1?1? , kanu"la eklenen son

1 ... V: as^en suçlar ve disiplin suçları-
na ilişkin cezaların ertelenemiyeceğine 
dair özel kanun hükümleri saklıdır ” 
demek suretiyle, askeri mahkemelerce 
verilecek cezaların tecili ile ilgili husus- 
larda, AsCK. 47 nci ve Disiplin Mahkeme
leri Kanumı'nun 45 nci 
uygulanacağını belirtmiştir.

t • • •

deneme süresi 
suçun sırf askeri bir 

" (42).
suç işleyip

ph;1o„ t • askeri mahkemece tecil 
edilen kimsenin, 1 ve 5 yıll.k deneme

gerekir ... 
Evvelce sırf askeri bir 
cezası

• • •

maddelerinin de,
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kararlarının adli 
amaçlardan 

hüküm giymiş 
tecile ve

yet hükümlerinin ve 
sicile geçirilmesindeki 
birinin, kesin olarak 
kişiler hakkında tekerrüre, 
kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar 
yerine uygulanabilecek ceza ve tedbirlere 
ilişkin hükümlerin tatbikini sağlamak 
olduğu (45), ancak, bunlar bakımından, 
sırf askeri suçlara ilişkin hüküm ve

geçirilmesinde 
pratik bir yararın bulunmadığı da ortada
dır. "Askeri suç benzerleri" açısından 

durum tamamen farklı bir durum

süresi içinde, ikinci bir sırf askeri suç 
işlemesi halinde ise, Türk Ceza Kanunu’- 
ndaki genel hükümler uygulanır. Yani 
önceki tecil edilmiş olan ceza çektirilir 
ve Askeri Ceza Kanunu’ndaki tekerrüre 
ilişkin şartlar varsa tekerrür hükümleri 
uygulanır.

kısaC) "Sırf askeri suçlar" da 
süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine 
ceza ve tedbir uygulaması yapılıp yapıla
nı ayacağı

adli sicilekararların

647 sayılı kanunun 4 üncü maddesine 
9.5.1973 gün ve 1712 sayılı kamınla 
eklenen son fıkradan önce, askeri mahke
meler kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 
cezalar yerine, 4 üncü maddede yazılı 
tedbirleri uygulayabiliyorlardı. Bu uygula
ma sırasında suçun cinsinin de dikkate 
alınmasına lüzum yoktu, örneğin, kısa 
süreli hapis cezasına hükmeden askeri 
mahkeme, sırf askeri suçlardan da. olsa, 
bu cezayı para cezasına çevirme imkanına 
sahipti. Ancak, sözkonusu fıkranın (43)
4 üncü maddeye eklenmesi ile, sırf 
askeri suçlar ve askeri disiplin suçları 
açısından, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 
cezalar yerine para cezasına veya madde
de belirtilen herhangi bir tedbire hükmet
mek imkânı ortadan kalkmıştır.

Yukarıda belirtilen nedenler karşısın
da, "sırf askeri suçlar" a ilişkin olup,

infaz için 
cezaevlerinde

ise
arzetmektedir.

A) "Askeri suç benzerleri" açısından 
tekerrür hükümlerinin değerlendirilmesi

"... Bilindiği gibi TCK.’nun 87 nci 
maddesinin 3 numaralı bendine göre 
sırf askeri cürümlerden dolayı verilen 
mahkumiyet hükümleri, TCK.'na giren 
suçlar bakımından tekerrüre esas olamaz
lar. Fakat kanun "sırf askeri suçlar" 
dediği ve askeri mahkemelerden verilip 
te sırf askeri suçlara ilişkin olmayan 
mahkûmiyet kararlarının TCK. bakımından 
tekerürre esas olamayacaklarını söyle
mediği cihetle, bu gibi mahkumiyetler, 
daha sonra işlenen adi suçlar bakımından 
tekerrüre esas olurlar 
itibarla askeri mahkemelerden verilip 
de, sırf askeri bir suça ilişkin olmıyan 
... bu suçların dışında kalan askeri 
suçlardan -ki bunlara askeri suç benzerle
ri adı verilir- mahkûmiyetin tekerrüre 
esas teşkil etmemesi için sebep yoktur 

" (47).

" (46). "... Bu

savcılıklarına 
askeri

cumhuriyet 
gönderilmeyerek,
infaz edilen askeri mahkeme hüküm ve 
kararları ile ilgili bilgilerin, adli sicile

bulunma-geçirilmeşinde pratik bir yarar 
dığı ortadadır.

Bu husus, "Cezalılar Sicili Kanunu" 
adı altında, TBMM.'ne sunulan ve ismi 
Adliye Encümeni'nce "Adli Sicil Kanunu" 

değiştirilen, bilahare TBMM. 
Kurulun1 ca da, bu değişiklik 

kabul edilen Adli Sicil 
hükümet gerekçesinde şu 

.Sırf askeri 
mahkumiyetler, 

Sırf

Ancak, sadece askeri mahkemeler
den verilmiş olan askeri suç benzerlerine 
ilişkin cezaların, bilahare genel mahkeme
lerce verilecek cezalar açısından tekerrüre 

teşkil edecekleri Türk Ceza Kanunu 
kabul edilmiştir. Buna

esas
bakımından 
karşılık, genel mahkemelerce verilmiş 
olan hiçbir mahkûmiyet kararının, 
askeri mahkemeler açısından tekerrüre 
esas teşkil etmeyeceği de, Askeri Ceza 
Kanunu sisteminde belirtilmiştir. Çünkü

sadece kendi

olarak 
Genel
doğrultusunda 
Kanunu* nun
şekilde izah olunmuştur : 
suçlardan mütevellit 
ceza siciline geçirilmeyecektir, 
askeri suçlar, askerlik hususi icaplarına 
göre tesbit edilmiş formlara aykırılıklar 
teşkil ettikleri cihetle eŞasen 
hukuku bakımından umumi suçlulu 
(Criminalitö Gdndral) şümulüne girmemek-

Askeri Ceza Kanunu 
maddelerinde saydığı askeri cürümlerin, 
askeri mahkemeler bakımından tekerrüre 
esas teşkil edeceğini açıklamış bulunmak- 
tadır.Bu sistem farklılığı,tekerrür hükümle
ri açısından, asker kişiler ile siviller 
arasında kanun önünde bir eşitsizlik
yaratmaktadır (48).

B) 11 Asker suç benzerleri" açısın- 
ertelemeye ilişkin hükümlerin 

değerlendirilmesi
AsCK.1 nun

(C) fıkrasına göre, askeri bir suçtan 
dolayı mahkum olan kimsenin, Türk

» (44).tedirler • ••
"ASKERİ SUÇ BENZERLERİ’* 
ACISINDAN ADLİ SİCİLE BİLGİ 
VERİLİP VERİLMEYECEĞİ SORU
NUNUN İNCELENMESİ

VII)
dan

47 inci maddesinin
ilgilendirmesi 

verilen mahkumı—
hukukunuCeza

açısından, mahkemelerce
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icradan yasaklanmak tedbirlerine çevrile
mez ..." (52).

Yukarıda belirtilen nedenler dikkate 
alındığında, sırf askeri suçlar dışında 
kalan, askeri suç benzerleri ve askeri 
olmıyan suçlarda; tekerrür, tecil hükümle
rinin ve kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 
cezalar yerine ceza ve tedbirlerin uygulan
masının mümkün olduğu açıktır. Fakat 
bu uygulamaların yapılabilmesi için, 
sanığın kriminal geçmişi hakkında yargıla
ma makamının bilgi sahibi olması gerek
mektedir. Bunun için ise, askeri suç 
benzerlerine ve askeri olmıyan suçlara 
ilişkin olarak, askeri mahkemelerden 
verilip katileşen mahkumiyetlere müteallik 
hüküm ve kararlardan, infaz için Cumhuriyet
savcılıklarına tevdi edilmeyen ve askeri 
sıfatlarının devamı sebebiyle cezaları 
askeri cezaevlerinde infaz olunan şahıslar 
hakkı ndaki bilgilerin, alakalı
savcılıkça Adli Sicil Müdürlüğü'ne gönde
rilmesi lüzumludur. " 
zorluklar bulunsa bile bunların da, adli 
sicile kaydedilmeleri lazım gelir ..." (53).

Sözkonusu hüküm ve kararların, 
adli sicile gönderilmemesinin yarattığı 
eşitsizliklerden de bahsetmek gerekmekte-

i kinci 
birinci

Ceza Kanunu kapsamına giren 
bir suç işlemesi halinde; eğer, 
suç sırf askeri bir suç ise, ikinci suçtan 
dolayı Türk Ceza Kanunu'na göre verilen 
ceza tecil olunabiliyordu.

Eğer, birinci mahkûmiyet "askeri 
ile askeri olmayansuç benzerleri" 

suçlardan birine aitse, bu mahkûmiyet 
ikinci suçun cezasının tecilini önler. 
Yani "... askeri suç benzerleri ile, 
askeri olmayan suçlar hakkında askeri 
mahkemelerden verilen mahkumiyetler,

teciline engelikinci suçun 
teşkil ederler

cezasının 
" (49).

öte yandan Türk Ceza Kanunu'na 
giren bir suç işleyip te askeri mahkeme
tarafından, tecil hudutları içinde olması 
sebebiyle cezası ertelenen kimse, tecilde
ki 1 veya 5 yıllık deneme süreleri 
içinde bir askeri suç benzerinden dolayı 
hapis veya ağır hapis cezasına mahkum 
olursa, "... TCK gereğince, tecil edilmiş 
olan ceza çektirilir ve şartları varsa 
yeni ceza da tekerrür dolayısile arttırılır 
..." (50).

askeri

İdari birtakım

Son bir ihtimal olarak, evvelce bir 
askeri suç benzerinden dolayı askeri 
mahkeme tarafından mahkum edilip 
cezası tecil edilen kimse, 1 veya 5 
yıllık deneme süresi içinde ikinci bir 
askeri suç benzeri işlerse; bu halde de 
Türk Ceza Kanunu'ndaki genel hükümler 
uygulanarak, önceki tecil edilmiş olan 
askeri suç benzerine ait ceza çektirilir 
ve Askeri Ceza Kanunu'ndaki tekerrüre 
ilişkin şartlar varsa, tekerrür hükümleri 
tatbik olunur.

C) "Askeri suç benzerleri" açısından, 
kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar 
yerine ceza ve tedbir uygulaması yapılıp 
yapılamayacağı

647 sayılı kanunun 4 üncü maddesine 
9.5.1973 gün ve 1712 sayılı kanunla 
eklenen son fıkra gereğince, kısa süreli 
hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine 
ve tedbir uygulaması, sadece sırf askeri 
suçlar ve askeri disiplin suçları açısından 
yapılamamaktadır. Yoksa, 647 sayılı 
kanunun 4 üncü maddesinin askeri suç 
benzerleri hakkında uygulanmasında bir 
sakınca yoktur. Anılan madde " 
suç benzerleri (ve askeri olmayan suçlar) 
hakkında uygulanabilir ..." (51).

"... Ancak, bir askeri suç benzeri 
sözkonusu olsa dahi, fail bir subay, 
askeri memur ve astsubay oldukta kısa 
süreli hürriyeti bağlayıcı ceza bir eğitim 
ve ıslah müessesesine devam etmek, bir 
yere gitmekten veya bir san'at ve mesleği

di r.

VII!) ADLÎ SlCİLE KAYITLI OLMAYAN 
ASKERÎ MAHKEME KARARLARI
NIN YARATTIĞI EŞİTSİZLİKLER

Aynı suça iştirak etmiş, fakat 
daha önce askeri suç 
askeri olmıyan herhangi bir suçtan 
askeri mahkemece verilmiş, ancak adli 
sicile bildirilmemiş mahkumiyeti bulunan 
bir sanık ile, herhangi bir suçtan, adli 
sicilde kayıtlı sabıkası bulunan ikinci 
bir sanık arasında, birlikte işledikleri 
suçtan yargılanmaları sırasında veya 
sair hallerde, yasa önünde bir eşitsizlik 
sözkonusu olduğu açıktır.

Şöyle ki, A ve B isminde 2 
sanık, birlikte işledikleri hırsızlık suçundan 
dolayı, TCK. 493/2 maddesine göre 
üçer sene hapis cezasına mahkum edilmiş
lerdir.. Bunlardan A’nın, bir sene önce 
işlenmiş herhangi bir suçtan, 1 ay 20 
günlük ve infaz edilmiş hapis 
ihtiva eden sabıkası vardır. B'nin ise, 
ır sene önce, askerliği sırasında işlediği, 

arkadaşının parasını çalmak suçundan, 
AsCK. 'nun 132 nci maddesi gereğince 1 
ay^ 20 günlük mahkumiyeti olmasına 
rağmen, bu mahkumiyetin, askeri ceza
evinde, askeri savcılıkça infaz edilmesi

benzeri veya

ceza

askeri
cezasını
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hususunda bir isteme hakkı bahşeder 
..." (57)

ve adli sicile bildirilmemiş olması nede
niyle, bir sabıkası bulunmamaktadır.

A'nın cezası tekerrüre 
tutulacağı cihetle,

Yasa önünde eşitlik ilkesi, sadece 
yürütme veya yargı organının, yasaları 
herkese eşit olarak uygulaması gerektiğim 

aynı zamanda yasama yetkisine 
sahip yasama organının da bir düzenleme
ye giderken eşitliği gözetmek zorunda 
olduğunu amaçlamıştır (58). Aksi halde 
yasalar eşit olarak uygulansa bile, eğer 
yasalaşırken, eşitsizlik doğuracak unsurlar 
taşıyorsa, yasanın doğrudan uygulanması

açısından farklılık 
yaratıyorsa, yasayı uygulayan yargıç 
eşitsizliği uygulamış olur.

esas
hakkında tertip 

edilen üç senelik hapis cezasına, TCK. 
81/3 gereğince 1 ay 20 günlük hapis 
cezasının ilavesi ile, neticeten 3 sene 1 
ay 20 gün hapis cezası verilmesi gereke
cektir. Diğer yandan B'nin adli sicilde 
kayıtlı olmadığı için bilinmeyen mahkumi
yeti tekerrüre esas teşkil etmeyeceğinden, 
aynı suçu işleyen şerikinden daha az 
hapis cezasına mahkum olacak ve şerikler 
arasında eşitsizlik doğmuş olacaktır.

Yine, AsCK.’nun 132 nci maddesi 
gereğince, askerliği sırasında arkadaşının 
parasını çalmaktan mahkum edilmiş, 
ancak mahkumiyeti askeri savcılıkça 
askeri cezaevinde

bir kısım fertler
da

IX) SONUÇ

Yurttaşların değişik kurallara tabi 
haklı nedenlere’-nfaz edildiğinden, 

adli sicile bildirilmemiş olan A şahsı, 
suçu yüz kızartıcı olmasına rağmen, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 
48 inci
belirtilen yasaklamanın kapsamına girmek
ten kurtulacaktır. Bu da Türk Ceza 
Kanunu kapsamına girmiş 
suçtan 
belirttiği
şahsı açısından, idari bakımdan bir 
eşitsizlik meydana getirecektir.

Kanun koyucunun, suçlunun kriminal 
geçmişini bilmek ve "... tabir caizse 
cezai potresini vazih ve keskin çizgilerle 
resmedilmiş bir halde ...” (54) görmek 
isteği, adli sicilin ihdasında en önemli 
rollerden birini oynarken, bir kısım 
suçun gözden uzak kalmış olması, kanunun 
ihdas amacına da aykırı bulunmaktadır. 
Kaldı ki, kanun koyucu, sadece "sırf 
askeri suçlar" ın adli sicile kaydedilmesi
ne gerek olmadığı kanaatindedir (55).

Devletin yasa çıkartırken ve bunları 
uygularken bireyleri eşit olarak ele 
alması anayasa hukukunun temel ilkelerin— 
dendi r.

tutulmaları mutlaka 
dayanmalıdır. Haklı hiçbir neden yok 
iken, aynı durumda bulunan kişiler için 
konulmuş bir yasa hükmü, değişik hak 
ve sorumluluk getirmekte, suçu askeri 
bir sıfat taşırken işlemiş olanın, diğerine 

daha imtiyazlı hale gelmiş 
olması sonucunu doğurmaktadır.

Bu eşitsizliği ortadan kaldırmak 
amacıyla, "sırf askeri suçlar" ve "askeri 
disiplin suçları" dışında kalan ve "askeri 
suç benzerleri" yle, askeri olmayan 
suçlara ilişkin olup, askeri mahkemelerce 
verilip kesinleşmiş mahkumiyetlere 
müteallik hüküm ve kararlardan,infaz için 
cumhuriyet savcılıklarına tevdi edilmeyip,

sebebiyle
cezaları askeri cezaevlerinde infaz olunan 
şahıslar hakkındaki bilgilerin ilgili askeri 
savcılıkça Adli Sicil Müdürlüğüne bildiril
mesi gerekmektedir.

Daha sonra ise, yapılacak bir 
kanun değişikliği ile, ASK.’nun 4 üncü 
maddesinin son fıkrasının, 647 sayılı 
kanuna ilave edilen Ek fıkralarda olduğu 

Askeri mahkemelerce verilip
müteallik

maddesinin 5 inci bendinde

nazaranol an bi r
dolayı, sözkonusu maddenin 

sürelerde mahkum olan B

devamıaskeri sıfatlarının

gibi, " 
katileşen
hüküm ve kararlar, sırf askeri suçlar ve 
askeri disiplin suçları ayrık olmak 
üzere askeri savcılıklarca; infaz için 
cumhuriyet savcılıklarına tevdi edilenler, 
bu cumhuriyet savcılıklarınca bildirilir " 
şeklinde düzeltilmesi, bu eşitsizliğin ve 
aksaklıkların önüne geçeceği gibi, kanun 
koyucunun amacına da uygun olacaktır.

mahkumiyetlere
... Anayasadaki eşitlik ilkesi, 

doğal hukuktaki adalet fikrinin pozitifleş
miş, somutlaşmış biçimidir ... (56). Şu 
farkladır ki, anayasal eşitlik (yasa 
önünde eşitlik) ilkesi, yasama organından 
yasalarda bireyler arasında keyfi ayırım 
yapmayarak eşitliği gözetmelerini ister. 
Çünki eşitlik ilkesi, insana aynı durumda 
olan diğerleri ile aynı işlem görmesi
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idari ve ticari sahada verilen ve mahku
miyet sayılmasına imkan olmayan kararlar 
adli sicile geçirilemez. Bu husus (Cezalı
lar Sicili Kanunu) adı altında sunulan 
hükümetin kanun layihasının gerekçesinde 
şu şekilde izah edilmektedir : 
Gerçekten bu sicile sadece cezai mahku
miyetler ve bu mahkumiyetlere müteferri 
hususlar geçirilecektir. Hukuki kararların 
ve bazı idari tasarrufların sicile kaydında 
bir fayda mülahaza edilmemiştir. Hukuki 
kararlar ammeden ziyade ferdi alakadar 
etmektedir ve bunlardan bir kısmı 
esasen kendilerine mahsus kayıtlara 

. İdari hususata gelince,

Dipnotları

(l) Askeri şahısların kimler olduğu, 
22.S.İ930 gün ve 1632 sayılı AsCK. nun 3 
ve 4 üncü maddeleriyle, 26.10.1963 gün 
ye 353 sayılı AsMKYUK. nun 10 uncu 
maddesinde gösterilmiştir :

.. §..

Askeri şahıslar Mareşal (Büyük 
Amiral)'den Asteğmene kadar subaylar 
ile kıdemli başçavuşlardan ere kadar 
erat ve bilumam askeri memurlar, 
askeri hakimler ve müstahdemler ve 
askeri talebedir ..." (m.3).

ihtiyat askeri şahıslar askeri 
hizmetlerde bulundukları müddetçe bu 
kanun hükümlerine tabidirler ..."(m.4).

Bu kanunun uygulanmasında 
aşağıda yazılı olanlar asker kişi sayılırlar:

A- Muvazzaf askerler :
Subaylar, askeri memurlar, 

askeri öğrenciler, astsubaylar, erbaşlar 
ve erler,

geçmektedir 
bunlar da zaten Dahiliye Vekaletinin 
alakadar dairesince muntazaman tescil 
edilmektedir ve bunların esasen adliye 
ile bir ilgisi de yoktur. Bundan başka 
ceza mahkumiyetlerinden gayrı hususatın 
da sicile geçirilmesi esasen pek mahmul 
olacak olan sicil muhtevasını şişirecek 
ve bilhassa sorgu miktarını pek fazla 
arttırarak asıl gayenin istihsalini güçleşti
recektir

• • •

• • •

B- Yedek askerler (askeri hizmette 
bulundukları sürece),

C- Milli Savunma Bakanlığı veya 
Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kurulu
şunda çalışan sivil personel,

D- Askeri işyerinde çalışan ve Iş 
Kanununa tabi bulunan işçiler,

E- Rızası ile Türk Silahlı Kuvvetleri'- 
ne katılanlar,

". Cezalılar Sicili Kanunu 
Mucip Sebepler Layihası, TBMM. Zabıt 
Ceridesi, 1944, C. 13, 
s.93:96, -3-.

Her ne kadar, TBMM. Adliye 
Encümeni'nin 2.8.1944 gün ve 1/282 E., 
81 K. sayılı mazbatasında (TBMM. 
Zabıt Ceridesi, 1944, C.13, S.Sayısı:242, 
s. 93:96, -7- ) "

S. Sayısı: 242,

F- Askeri yargı organlarınca 
veya hapsedilmiş veya 

muhafaza altına 
alınmış veya gözaltı. edilmiş kişiler ..." 
(m. 10).

bu yolda atılmış 
olan bu hayırlı adımın gitgide ıslah ve 
tevsii ile sicilin cezai mahkumiyetlere 
ye müteferri hususlara hasredilmeyerek 
hukuki karar ve bazı idari tasarruflara 
da teşmil olunabileceği 
düşüncesi
bugüne kadar bu hususta bir değişiklik 
yapılmamıştır.

tutuklanmış 
askeri makamlarca

(2) Adli sicile geçirilecek diğer hüküm 
ve kararlar 6 Eylül 1944 gün ve 4664 
sayılı ASIC'nun 2 nci maddesinin B, C 
bendlerinde ve 3 üncü maddesinde 
belirtilmiştir. Konuyla ilgisi bulunmadığın- 
dan anılan maddelere değinilmemiştir.
U) metindeki (alâkalı C. savcısı)
*gresiyle..... ilâmların infazı hususu,
hükmü veren mahkeme nezdindeki C. savcı- 
lıgına ait olduğundan, cezayı infaz eden 
değil, mfaz ettiren, yani hükmü veren 
mahkeme nezdindeki C. savcısı kastedil- 
mıştır. Buna göre umumi mahkemelerce 
verilip kesinleşmiş bulunan ilâmların 
infazında infaz ve tali karar fişlerini 
hukmu veren mahkeme nezdindeki C. savcı
sının doldurması gerekir ...» (Adalet 
Bakanlığı, 1963) MENGÜÇ, A.Rıza, 
Ceza infaz Hukuku ve İnfaz Müesseseleri 
İstanbul, 1975, s. 107-108.

Adli sicile sadece cezai mahiyetteki 
hüküm ve kararlar geçirilecektir. Hukuki,

» ümit ve 
mevcut ise de, ASK.'nda

(5) "... AsMKYUK., Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu'na nisbetle ÖZEL bir 
kanun olarak kabul edilir ..." ERMAN, 
S., Askeri Ceza- Hukuku, İstanbul, 1983, 
s.306; "... bizim mevzuatımızda Askeri 
Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanunu'na 
nisbetle ÖZEL bir kanun niteliğinde 
bulunmaktadır ..." ERMAN, s.4; aynı 
doğrultuda: DAVER, Bülent, "Kanunla 
ilgili Meseleler", SFBD., 1961, C.XVI, 
N.4, s. 218.
(6) Sıkıyönetim Mahkemeleri, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri, Askeri Mahkemeler, 
Çocuk Mahkemeleri, Yüce Divan sıfatıyla 
Anayasa Mahkemesi (Any., m. 148/3), 
kanunla gösterilen belli davalarda (Memu
rin Muhakematı Kanunu, m.9-10 ; Hakim
ler ve Savcılar Kanunu, m. 90; vs.) ilk 
derece mahkemesi olarak Yargıtay
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olaraktabii neticesibulunmalarının 
bazı haklardan (millet ve mahalli idareler 
meclislerine seçilmek, Devlet memurluğu-

meslek ve sanatları 
gibi) mahrumiyetle- 

derpiş eden kanuni hükümlerin 
tamamiyle tatbik edilebilmesi de ancak 
muntazam bir ceza sicili sayesinde 
mümkün olacaktır ..." a.g.l., s.93: 96,
-2- ; aynı doğrultuda : KELZ, s. 562 ; 
GÜNAL, H. Yılmaz, “Ceza Sonrası Bir 
Müessese Olarak : Adli Sicil ”, SBFD., 
1961, C.XVI, N.3, s.101.
(11) BALKUVVAR, Ziya, "İtalyan Adli 
Sicil Teşkilatı", Adliye Ceridesi, 1943, 
S.6, s.363 ; "... Ayrıca ceza sicili, sırf 
mevcudiyetiyle, tamamen pasif bir 
önleme tedbiri rolünü ifa eder. Tekerrü
rün bir makine sıhhat ve katiyetiyle 
ispat edileceğinin bilinmesi, tekerrürde 
cezanın şiddetlendirilmesi tehdidine fiili 
bir değer kazandırır. Ve bu tehdidin 
önleyici tesirini çok artırır ..." a.g.l., 
s. 93 : 96, -2-.

(Any., m. 154/1), Askeri Yargıtay 
(Any., m. 156/1).
(7) ERMAN, S., "Adli Sicil",Adalet Der
gisi, 1947, S.9, s.789.

na intisap, muayyen 
icra edebilmek ilâ
rini(8) TESAL, Reşat D., "Adli Sicil Çalış

maları Hakkında", Adalet Dergisi, 
1951, S.4, s.513; aynı doğrultuda:
KELZ, Erich, "Adli Sicil", Çev.H.B., 
Adliye Ceridesi, 1941, S.8, s.562 ; YÜCE, 
Turhan Tufan, Ceza Hukukunun Temel 
Kavramları, Ankara, 1985, s.205; "
Hakim, suçlu ve onun şahsiyeti hakkında 
ne kadar aydınlık ve tam bir fikir ve 
kanaat edinebilirse adalete de o kadar 
yaklaşacağı cihetle, onun bütün mahkumi
yetlerini bilmesi ... fayda tevlit edeceği 
mütalaa edilmiştir. Esasen hakim, bildiri
len mahkûmiyetlere terettüp eden 
hukuki netayicı en iyi takdir edecek 
durumda bulunmaktadır. Yeni suç için 

tayininde eski mahkumiyetlerden 
derecede kanunen ve 

olacağını takdir

ceza
hangisinin, ne 
vicdanen müessir . 
etmek hakimin salahiyet ve kabiliyeti 
dahilindedir. Hakim, bütün eski mahkû
miyetlerin heyeti mecmuasında 
tabir caizse cezai portresini vazih ve 
keskin çizgilerle resmedilmiş bir. halde 
temaşa ederek onun şahsiyetinin hiç 
olmazsa bir kısmı hakkında açık bir 
kanaat edinmiş olacaktır ...” a.g.l.,
s.93 : 96, -6- .

(12) ATAMAN, Sebati, "Viyana1 da 
Adli Sicil Dairesi", Adliye Ceridesi, 
1943, S.8, s.596 ; BALKUVVAR, s.364;

siciline kaydedilmesi 
ilaveten istatistik

maznunun
Cezalılar

gereken malûmata 
yapılmak için lüzumlu bilgileri de 

edecek olan bildirme fişleri 
istatistik yapılmasında

" a.g.l., s.93 : 96, -4-.

ihtiva 
bilahare 
kullanılacaktır

da
• ••

(9) Kamu görevlerine atanmada, diğer 
oenel ve özel şartların yanısıra, adayın 
devlet memuru olmasını engelleyecek 
nitelikte hükümlü olup olmadığının 
araştırılması gerekmektedir. 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci 
maddesinin 5 inci bendinde devlet 
memurluğuna alınacaklarda aranacak 
genel ve özel şartlar tesbıt edilmiş 
olup, genel şartlar arasında "... Taksirli 
suçlar hariç olmak üzere ağır hapis 
vcyu 6 aydan fazla hapis veyahut affa 
uğramış olsalar bile devlet şahsiyetine 
karşı işlenen suçlarla, zimmet, ıhtı > 
irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecıhk, 
inancı kötüye kullanma, dolan*' 
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve hays.'ye 
kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak 
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi 
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma 
devlet sırlarını açığa vurma suçlarından 
dolavı hürriyeti bağlayıcı 
hükümlü ..." olanların devlet memuru 
olamıyacakları sayılmış bulunmaktadır.

n muayyen cezalarla mahkûm

“S

(13) bkz. yuk. dn. 3.
(14) Askeri şahıslar için bkz. yuk. 
dn. 1 ; "... Asker kişi olmıyanlara ait 
hükümler yerine getirilmek üzere 
Cumhuriyet savcılıklarına gönderilir ... 
353 sayılı AsMKYUK., m.244/6 ; aynı 
doğrultuda: AsCK., m.39/3-e.

Maddede bir eksiklik göze 
maddede, hakkında 

karar 
askeri

(15) "
çarpmaktadır: 39
tardı gerektirmeyen bir cezaya 
verilen subayın bu cezasının 
cezaevinde - infaz edileceği belirtilmişse 

tard cezasını gerektirmeyen bir 
ağır hapis ve hapis cezasına l 
olan bir astsubayın bu cezasının 
yeri gösterilmemiştir ... bu cefanın 
askeri cezaevinde infaz edileceği kabul 
olunmalıdır ...” ERMAN, s.238-239.

• • •
uncu

de mahkûm
infaz

(16) ERMAN, s.151.
(17) ERMAN, s.151; aynı doğrultuda: 
DÖNMEZER, S./ERMAN, S., Nazarı ve 
Tatbiki Ceza Hukuku, C.lll, İstanbul, 
1983, s.220; ayrıca bkz. TAŞKIN, Rıfat, 
Askeri Ceza Kanunu Şerhi,
No:4 ve s.90, No:2; TANER, Tahır,

ileceza

(10)

karşı gelmiş ve 57



Ceza Hukuku, 1953, İstanbul, s.129.
(18) ERMAN, s. 151.
(19) bkz. yuk. N. III/B.

ve eşidi okullar askeri öğrencileri henüz 
askerlik mükellefiyeti altına girmedikle
rinden, İç Hizmet Kanunu’nun 14 üncü 
maddesi ile asta tahmil edilen vazifelerin 
yapılmaması halinde, diğer askerlerin 
tabi oldukları cezai müeyyidelere tabi 
olup, bunun dışında normal ceza kanunu 
hükümlerine tabidirler 
13.7.1971 T., 323 E.,
ÖZBAKAN, s. 348).
(30) 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında 
Kanun'un 5 inci maddesinde, 21.1.1983 
gün ve 2788 sayılı kanunun 2 nci madde
siyle yapılan değişiklik.

(20) "... AsCK. 30. maddesi, şartları 
uygun olduğu takdirde astsubaylar 
hakkında da uygulanır ..." As.Yg. I.D., 
15.9.1970 T., 327 E., 410 K. (LÜLECİ/ 
ÖZBAKAN, H., Askeri Yargı ile ilgili 
Kanun ve içtihatlar, Ankara, 1973-1978, 
s.371); aynı doğrultuda: bkz. yuk. dn. 15.
(21) ERMAN, s. 250.

..." As.Yg. 3.D.. 
321 K. (LÜLECİ/

(22) Tard cezasına herhalde hükmolunacak
. ^ cezalar konumuzla

ilgili olmadığından dikkate alınmamıştır.
(23) ERMAN, s.252.
(24) AsCK.’nun 30/A-2 bendinde sayılmış 
bulunan suçlar açısından altı aydar 
daha az bir süre sözkonusu olup; diğeı 
suçlar açısından altı aylık süre önemli 
değildir. Bu durumlarda 30 uncu madde
deki diğer süreler dikkate alınır. AsCK.' 
nun 39/1-C maddesi gözönünde tutularak 
(ihtiyari) tarda ilişkin diğer süreler 
konu ile ilgili olmadığından, incelenme
miştir.

diğer bentlerdeki

(31) Askeri şahıslar için bkz. 
dn. 1. yuk.

(32) »'Altı aya kadar (altı ay dahil) 
hürriyeti bağlayıcı cezalar kısa sürelidir.” 
647 sayılı Cezaların infazı Hakkında 
Kanun, m.3/4.
(33) Altı aya kadar olan kısa süreli 
hürriyeti bağlayıcı 
veya tedbirlerden 
halinde,

cezanın para cezası 
birine çevrilmesi 

mahkumiyet kararının adli 
s'cde ışlenmıyeceğine ilişkin bir kanun 
teklifi TBMM. Adalet Komisyonu' 
kabul edilerek, TBMM. Genel Kurulu na 
gönderilmiştir. Hürriyet, 2.4.1987, s.3. 
(34) 11

(25) » . Astsubaylar hakkında ihraç 
• fer'i cezası hükmolunamaz ..." As. Yg.

^vH958 T-> 769 E., 1552 K.
(LÜLECİ/ÖZBAKAN, s. 13).
(26) AsCK. 30/A-2'de sayılmış olan 
suçlardan birisi ile 6 aya kadar hapis 
cezası ile mahkumiyet, herhalde ihraç 
cezasını gerektirmektedir.

nca• ••

Askerlik hizmetini ifa etmekte 
olan erat kanuni bir yükümlülük altına 
girmiş olup, mali imkanları itibariyle 
para cezasını ödemesi ihtiyarı haricine 
çı emiştir. Eratın bu ödeyememe durumu, 
ır kasıt ve ihmal sebebiyle olmayıp, 

bulunduğu statünün tabii bir neticesidir. 
Ancak, çevrilen 
hizmeti

• ••

(27) AsCK. 30/A-2'de sayılmış olan 
suçlar dışındaki diğer suçlar açısından 
J5ej.ı 1 seneye kadar hapis cezasıyla 
birlikte ihraç cezasına hükmolunabilir.
(28) Askeri şahıslar için bkz. yuk. 
dn.1.

cezası askerlik 
. esnasında ödeme kabiliyetini

haiz olanlar hariç, 647 sayılı kanunun 
5 inci maddesinin son fıkrasının anılan 
eşhasa uygulanmaması ve infazın tehir 
edilmesi hak ve nasafet kaidelerine

HUrr,?,-aCağl gîbİ’ hizmet ve eğitimin devamlılığı prensibini zedelemiyecektir.
Nitekim ... im say,ı, Askerlik 

Kanunu'nun 39 uncu maddesinde de, 
girmezden evvel 

suçlarından dolayı umumi 
bir sene ve daha

para

(29) 2H sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
iç Hizmet Kanunu: md.113/ a) " Liseler- 
den yukarı okul, yüksek okul ve üniversite
lerde okuyan askeri öğrenciler Askeri 
Ceza ve Askeri Muhakeme Usulü Kanunla- 
rı de, bu kanunun tatbikatı bakımından 
askerlik mükellefiyeti altına 
addolunur

"askere yaptıkları 
mahkemelerce 

az hürriyeti bağlayıcı
hnnîCeZa VG^l ^ara cezasmdan çevrilme 

P .,ve>;a ,haf'f hapse mahkum olup
?aî,UkUmler’askerde 'ken bildirilenlerin 

, terhlsleri zamanına bırakılır" 
kaydı bulunmaktadır. Bu hüküm, hizmet 
ve eğitimin devamlılığı prensibinden
hareketle vaz'edilmiştir ..." (Milli
Savunma Bakanlığı 'nın, müsteşarlık

',ffdesİyIe Ada,et Bakanlığı 'na 
yazdığı 18 Mart 1966 gün ve 166-1509-4

girmiş
ve diğer askerler hakkında 

tatbik olunan hükümler bunlar hakkında 
da aynen tatbik edilir .... 
c) Lise, ortaokul ve eşidi okullar askeri 
öğrencileri, bu kanunun 14 üncü maddesi- 

asta tahmil ettiği vazifeleri

bir

nın aynen
yapmaya mecburdurlar. Hilafına hareket 
edenler diğer askerlerin tabi olduğu 
cezai müeyyidelere tabidirler."

Bu doğrultuda: " Lise, ortaokul• ••
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sayılı mütalaa), ÇAĞLAYAN, M. Muhtar, 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanun, Ankara, 
1968, s. 107*
(35) 3,5.1973 gün ve 1712 sayılı yasanın 
2 nci maddesiyle, 647 sayılı Cezaların 
İnfazı Hakkında Kanun'a eklenmiştir.
(36) bkz. yuk. N. IV.
(37) bkz. yuk. N. ili.
(38) DÖNMEZER/ERMAN, s. 219-220; 
aynı doğrultuda: ERMAN, s. 283; EREM, 
Faruk, Türk Ceza Hukuku, C.îl, Genel 
Hükümler, Ankara 1974, s. 134 ; 
GÖZÜBÜYÜK, A.Pulat,Türk Ceza Kanunu 
Açılaması, C.l, İstanbul, s. 358.
(39) ERMAN, s. 265.
(40) "...Evvelki mahkumiyet askeri bir 
suç için verilmiş bir ceza olur ve bu 
askeri suç TCK mucibince cezayı mucip 
bir fiil bulunmazsa ikinci fiilden dolayı 
TCK mucibince verilecek cezanın teciline 
birinci fiil mani olamaz 
m.47/C.
(41) ERMAN, s. 272.

rinin tatbikine mani teşkil etmiyeceğine 
göre, 81 inci maddenin uygulanması 
doğru olup 20.4.1959" Yg. 2. CD.
T.," 4101 E., 4153* K.* (GÖZÜBÜYÜK, 
s. 359).
(48) Erman, askeri ceza hukuku bakımın
dan ayrı bir tekerrür sistemi yaratmaya 
lüzum olmadığını, bazı suçların birden 
fazla defa işlenmesinin daha ağır sayılma
sının istenmesi durumunda, o maddelere 
genel tekerrür halinde cezanın ağırlaştırıl
masını öngören bazı hükümler eklenmesi
nin yeterli olduğunu, bugünkü askeri 
ceza hukuku sisteminin tekerrür açısından 
çelişkiler yarattığını savunmakta; örneğin 
rüşvet suçunu asker kişinin mükerreren 
işlemesi halinde tekerrür hükümlerinin 
işlemediğini, ancak aynı suçu bir sivilin 
işlemesi durumunda, üstelik özel tekerrür 
sebebiyle cezasının arttıralacağını belirt
mekte ve "... Bu suretle, asker kişiler (in), 
sivillere nisbetle hiçbir şekilde izah 
edilemeyen bir şekilde korunmakta 
(olduğunu), bu itibarladır ki, AsCK.'nda 
tekerrürün ayrı bir şekilde düzenlenmesi
ni ..." doğru bulmadığını söylemektedir 
(ERMAN, s. 283-284). ; Bu görüşe 
katılmamak mümkün değildir.

" AsCK.,

(42) ERMAN, s. 274-275.
(43) "... Bu madde hükümleri sırf 
askeri suçlar ile askeri disiplin suçları 
ve birinci fıkranın 3 ve 4 numaralı 
bendi hükümleri de subaylar, askeri 
memurlar ve astsubaylar hakkında 
uygulanmaz ..." 647 sayılı kanun, m.4/son.-

(44) a.g.L, s. 93 : 96, -3-.
(45) bkz. yuk. N. II.
(46) ERMAN, s. 283.
(47) DÖNMEZER/ERMAN, s. 220 ;
aynı doğrultuda : "... Askeri mahkemeler 
yalnız askeri suçlardan dolayı hukum 
vermezler. Askeri şahısların aa e n 
olmayan yani umumi suçları kakk,"da 
umumi ceza kanununu ve diğer kanunları

bir şahıs sırt

(49) ERMAN, s. 272 ; Ancak, "...AsCK.| 
nda yazılı tecil kaidesi, sadece^ askeri 

tabi olan kişilere münhasırdır 
... ikinci umumi suçu işleyen kimse 
adliye mahkemelerinin yargısına girmekte 
ise, evvelki hükümlülüğü ister sırf bir 

isterse bir askeri suç 
TCK.'nun 89

yargıya

askeri suça, 
benzerine ilişkin olsun, 
uncu maddesinin kesin ibaresi gereğince, 
ikinci suçun cezası daima tecil olunabilir 

"ERMAN, s. 273.• ••
(50) ERMAN, s. 274-275.
(51) ERMAN, s. 239.
(52) ERMAN, s. 239.
(53) ERMAN, Adli Sicil, s. 880.
(54) a.g.l., s. 93 : 96, -6-.
(55) Bkz. yuk. dn. 44.
(56) TUNCAY, A. Can, İş Hukukunda 
Eşit Davranma İlkesi, İstanbul, 1982, s. 
9; aynı doğrultuda: "... 1961 Anayasa
sının 10 uncu maddesinde görülen eşıtliK 
esasları ile, 1961 Anayasasının 12 ncı 
ve 1982 Anayasasının 10 uncu maddesin- 
de bulunan "hiçbir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınamaz" görüşünün 
de kaynağını tabii hukuktan, özellikle 
J.J. Roıısseau'nun yorumladığı biçimde 
toplumun, doğurduğu ayrıcalıkların berta-

S? SE'"£5
sebeplerden biriyle düştükten soma 
tekrar sırf askeri olmayan bir curum 
işlerse, TCK.'nun tekerrüre alt hukumlen 
tatbik olunmak iktiza eder... ÇAĞLA , 
M. Muta,, J%k84C“* ^SüBUVUK;

s-‘l34; "...
narasını çalmaktan dolayı AsCK. nun 
■“d ^maddesiyle 
sanığın bu fiili “ken ,“h to-
olmadığı cihetle, ceza 
nci maddesi gereğince tekerrür

87kanununun
hükümle-
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Hürriyet, Adalet, "Hukuk Devleti" ve 
Hukuk Kültürü", IÜHFM., 1961, C.XXVI, 
S. 1-4, s. 286.
(58) ESEN, B.N., Anayasanın Anayasa 
Mahkemesince Yorumlanışı, Ankara, 
1972, s. 21-22.

raf edilmesini savunan tabii hukuktan 
almış bulunduğu belirtilmek gerekir 
GÜRİZ, Adnan, Hukuk Felsefesi, Ankara, 
1985, s.447.
(57) TUNCAY, s. 10; aynı doğrultuda: 
ÇAĞIL, O. Münir, "Felsefenin Işığında
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Karar İncelemeleri : ANAYASA MAHKEMESİNİN HUMK m. 427' nin ANAYASA» YA 
AYKIRI OLMADIĞINA İLlŞKlN 20.1.1986 TARİH ve E.1985/23, 
K. 1986/2 SAYILI KARARI

HUMK m. 427'deki Kesinlik Sınırının 
Temyiz Kanun Yolunun Amacı Bakımından Değerlendirilmesi 

ve Anayasa Mahkemesinin 20.1.1986 Tarihli Kararı

Yrd.Doç.Dr. Selçuk ÖZTEK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Medenî Usul ve Icra-lflâs Hukuku Anabilim Dalı öğretim Üyesi

özel hukuk yargılamasının varoluş 
nedeni, fertler arasındaki özel hukuk 
ilişkilerinden 
mahkeme

(effet suspensif). Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun (HUMK) "Hükümlere 
Karşı Müracaat Târikleri" konusundaki 
düzenlemesine (m. 427 vd.) bu açıdan 
bakıldığında, birinci özelliği taşımayan 
ve bu nedenle "eksik kanun yolu" (4) 
olarak, adlandırılan karar düzeltme ile 
her iki özelliğe de sahip bulunmayan ve 
bunun için de teknik anlamda kanun 
yolu sayılamayacak (5), olsa olsa "kanun 
yolu benzeri" (şibih kanun yolu) olarak 
nitelendi rilebilecek 
iadesinden farklı olarak,

doğan 
kararları 

edilmesi, çözümlenmesidir (1). 
mahkemeler

uyuşmazlıkların 
yoluyla tasfiye 

Ancak,
tarafından verilen nihaî 

kararların hatalı olmaları -ya da en 
azından dâvayı kaybeden tarafta böyle 
bir kanaat uyandırmaları- pekâlâ mümkün
dür. Bu durumda hukukçu bir ikilem 
önünde kalır: Mahkeme kararı süratle 
kesin ve tartışılmaz bir nitelik kazandığı 
takdirde bir anlam taşır; ama, hukuka 
uygun olmayan -ya da en azından 
hukuka uygun olduğuna dâvayı kaybeden 
tarafça inanılmayan- bir 
kararının kesinlik kazanarak tartışılmaz 
bir hâl alması da kabul edilemez. Tabii, 
bu ikilem uzun zamandan beri aşılmış 
ve bugün taraflara nihaî mahkeme 
kararlarını yargı organları önünde yeniden 
gözden geçirterek kontrol ettirebilme 
imkanı

olan yargılamanın 
"temyiz" in 

tam anlamıyla bir kanun yolu olduğu 
görülür (6).

mahkeme Bir mahkeme kararına karşı
Yargıtay nezdinde temyiz kanun yoluna 
başvurulabilmesi için her şeyden evvel 
bu mahkeme kararının nihaî bir karar 
olması (HUMK m. 427, f. 1, c. 1); ayrıca, 
bu nihaî kararın, miktar veya değeri
100.000. -TL.'yi geçen menkul mal veya 
alacak dâvasına ilişkin bulunması gerek
mektedir (HUMK m. 427, f.2). Demek 
ki, temyiz kanun yolunun kabule şâyanlık 
şartlarının birincisini teşkil

» şart uyarınca sadece değer veya miktarı
100.000. -TL.' vi aşan menkul mal ve 
alacak davalarına ilişkin nihaî kararların 
temyizi kabil olacak; değer veya miktarı
100.000. -TL.'yı aşmayan menkul mal ve 
alacak dâvaları 
mahkemelerinin verdikleri nihaî kararlara 
karşı temyiz kanun yoluna başvurulamaya
caktı. Alacağın bir

tanınmıştır; taraflara verilmiş 
olan bu usulî imkân "kanun yolu" olarak 
adlandırılmaktadır (2).

Kanun yollarının iki önemli özelliği 
vardır (3): mahkeme kararının hem 
maddî hem de hukukî meseleler veya 
sadece hukukî meseleler yönünden 
kontrol edilmesi için yargılamanın daha 
üst bir yargı merciine intikal etmesi 
(effet ddvolutif); kontrol edilmek üzere 
bir üst yargı merciinin önüne getirilen 
mahkeme kararının şeklî anlamda kesin 
hüküm niteliğini kazanmasının ertelenmesi

eden bu

hakkında ilk derece

kısmının dâva
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veya değerinin çok az olması keyfiyetinin, 
mahkemeden hukukî himaye istemekte 
bir menfaatin mevcut olmadığı anlamına 
gelemeyeceği;
miktar veya değerin çok az 
hâlinin, olsa olsa, dâva hakkının kötüye 
kullanılması açısından bir değerlendirmeye 
tâbi tutulabileceği kabul edilmektedir

edilmiş olması hâlinde yüz bin liralık 
kesinlik sınırı alacağın tamamına göre 
belirlenecektir (HUMK m.427, f.3).
Alacağın tamamı dâva edilmişse, hükümde 
asıl isteminin kabul edilmeyen bölümü 
yüz bin lirayı geçmeyen taraf da, 
kural olarak, bu hükme karşı temyiz 
kanun yoluna başvurmayacaktır (HUMK 
m. 427, f. 4). İşte, Anayasa'ya aykırı 
olduğu ileri sürülerek iptâli istenen ve 
Anayasa Mahkemesinin 20.1.1986 tarih 

K.986/2 sayılı kararına 
(7) konu teşkil eden hükümler bunlardan 
ibarettir.

edilmek istenen 
olması

dâva

(15).
HUMK m. 427'nin temyizi kabil 

kararlar bakımından getirdiği sınırlandır- 
Yargıtay'm iş yükünün 

azaltılmasıdır (16). Kanaatimizce, burada 
ortaya çıkan sorun, bu tür sınırlandırma
larla Yargıtay'ın iş yükü yönünden arzu 
edilen amaca ulaşılıp ulaşılamayacağından 
ziyâde, temyiz incelemesine atfedilen 
fonksiyonun bu şekildeki sınırlandırmalarla 
ne dereceya kadar bağdaştığıdır ki,. bu 
da bizi temyiz kanun yolunun gayesinin 
ne olduğunu incelemeye sevketmektedir.

Temyiz kanun yolu ya somut olaylar
da âdil karar verilmesi ya da hukukun
uygulanmasında birliğin sağlanması için
ihdas edilmiş olabilir (17).^ Temyizin

olaylarda doğru karar 
verilmesi, yâni kararın maddî haklılığının

temyiz kanun

ve E.985/23, manın amacı

Uyuşmazlığın değerine göre temyiz 
kanun yolunu açan veya kapayan bu 
sisteme "değere dayalı temyiz sistemi" 
adı verilmektedir (8). Değere dayalı 
temyiz sistemi Türk medenî yargılama 
hukukunda yeni değildir; Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu 18.6.1927 tarihinde 
kabul edilirken mahkeme kararlarının
kesinlik sınırı 2000 kuruş olarak tespit 
edilmiş, para değerindeki düşüşe paralel 
olarak çeşitli tarihlerdeki kanunlarla 
bu sınır yükseltilmiş ve nihayet 5.3.1985 
tarih ve 3156 sayılı Kanunla 100.000.-TL. 
ya çıkarılmıştır (9). Aslında Hükümet bu 
sınırı 200.000.-TL. otarak teklif etmiş 
(10), fakat Adalet Komisyonu sınırı 
100.000.-TL.'ye indirmiştir (11).

Uyuşmazlığın miktar veya değerine
kanun

amacı somut

sağlanmasıdır dersek, 
yolunda tarafların menfaatlerinin ön
plânda tutulduğunu kabul etmiş oluruz; 
buna mukabil, temyizin amacı hukukun 
ülke dâhilinde aynı şekilde uygulanmasının 
sağlanmasıdır dersek, temyiz kanun 
yolunda kamu yararının (genel yararın] 
ön plânda tutulduğunu kabul etmiş 
oluruz (18).

Temyiz kanun yolunun 
tespiti temyiz denetiminin sınırlarını 
tâyin etmek bakımından da önemlidir. 
Temyiz denetiminin sınırları ile temyiz 
mahkemelerinin iş yükü arasında 
inkâr ve ihmal edilemeyecek bir iIişki 
mevcuttur (19). Zira, temyiz kanun yolu 
mahkeme kararlarının maddi 
ulaşmasını sağlamak için kabul edilmişse, 
kararın hem maddî hem de hukuk, 
bakımdan denetlenmesi gerekecektir; 
temyiz kanun yolu hukukun ülke içinde 
yeksenak bir şekilde uygulanmasın, 
sağlamak için kabul edilmişse, mahkeme 

sadece hukukî bakımdan kontrol

ilişkin sınırlandırmalar sadece 
yollarına başvurulmasında değil, 
açılmasında da söz konusu olmuştur. 
Nitekim, Digesta'ya yorumcular tarafın
dan ithâl edildiği iddia olunan "De 
mini mis non curat praetor" (12) (Hâkim 
önemsiz şeylerle meşgul olmaz) kuralına 
dayanılarak, adalet cihazının yükünün 
önemsiz işlerle artmasını önlemek 
amacıyla, yakın zamana kadar, miktar 
veya değer itibarıyla çok küçük uyuşmaz
lıklar nedeniyle mahkemelerden hukukî 
himaye talep edilemeyeceği; zira, ileri 
sürülen menfaatin azlığının, o menfaati 
korunmaya değer bir menfaat olmaktan 
çıkardığı ileri sürülmüştür (13). Ancak, 
Digesta'da tamamen ters yönde bir 
formül de mevcuttu: "De mimmiş 
curare debemus" (Küçük şeylerle meşgul 
olmalıyız). Ayrıca, ölçülemeyecek bir 
manevî zarar için sembolik olarak 1 
TL.'lik tazminat istenmesi örneğince 
olduğu gibi, "bazı mini dâvalarda sembo
lün patlayıcı gücü hâkimi sanki o
dâvada sonsuz mündemiçmiş gibi temkin 

mecbur eder" O4)-,,.,?0
artık, genellikle, 
konusunun miktar

dâva

amacının

ise,

gerçege

kararının
edilmesi yeterli olacaktır.

Temyiz müessesesının ihdasına 
hâkim olan düşünceyi incelemek için 
Roma kaynaklarına baktığımızda ( h 
özellikle Cognitio Extra Ordınem usul ünde, 
Romalı hukukçuların, net bir şekilde, 
hâkimin somut uyuşmazlıktaki vakıaları 
çözümlerken hata yapması halı ile bu 
vakıalara bazı kanun hükümlerim uygula

davranmaya 
nedenlerle bugün, 
bizatihi uyuşmazlık
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namaz addetmesi hâlini -ki, her iki hâl 
de bir istinaf (appellatio) sebebi teşkil 
etmekte idi-; hâkimin b r hukuk kuralının 
soyut olarak mevcudiyetini bilmezlikten 
gelerek karar vermesi halinden ayırt 
ettiklerini ve onun bu şekilde bir hukuk 
kuralının

uygulaması) bazıları hak sahibinin 
faallerini aşıp kanun ve hâkim arasındaki 
ilişkilere dokunabilmekte ve böylece
vakıalara ve hukuka ilişkin diğer yanlışlar
da bulunmayan özel bir politik önem 
kazanmaktadır (23). İşte, temyiz müesse- 
sesinin temelindeki düşünce, hakimin
başkaldırması (nomofilachia) olarak
kabul edilen bu hatalara karşı kanunun 
kendisini daha kuvvetli bir tepki göstere
rek korumasından ibarettir.

Oysa, Roma hukukunda, politik 
yönden tehlike arz eden nitelikteki 

' kararları hükümsüz kılmaya yönelik bir 
kanun yolu bulunmamaktaydı: Romalılara 
göre, bu kararlar ipso iure, herhangi 
bir kanun yoluna ihtiyaç olmaksızın 
hükümsüz olup yoklukla muallel idiler 
(nec ulla sententia) ve olsa olsa ilgili 
tarafından harekete geçirilen ve süreye 
tâbi olmayan bir dâva veya def'i vasıta
sıyla tamamen beyan edici nitelikte bir 
karara konu olabilirlerdi. Bugünkü 
temyiz kanun yolunu andıran nitelikte 
özel bir kanun yolunun ihdası için, 
nihaî kararların butlanı kavramının, 
belli bazı noksanlar taşıyan nihaî kararla
rın hukuken ve mutlak olarak yok 
sayılmalarını gerektiren bir hükümsüzlük 
anlamında değil; bu nihaî kararların 
hukuk alanındaki mevcudiyetlerini etkile
meyen, ancak onların iptal edilmelerine 
yönelik uygun hukukî çarelerin harekete 
geçirilmesine imkân veren bir sakatlık 
olarak

men-

bilmezliktenmevcudiyetini 
gelmek suretiyle verdiği nihaî kararların, 
yürürlükteki hukuku kabul etmeyi ve 
tanımayı reddetmek anlamına geldiği 
için, bâtıl ve dolayısıyla yok (21) 
sayılmak
görüyoruz. Romalı hukukçular, "contra 
tam manifesti iuris formam" veya 

contra iuris rigorem

gerektiğini belirttikleirini

"exressim
data" ya da "speciâliter contra leges" 
verilen kararlar olarak adlandırdıkları 
bu ikinci durumda ortaya çıkan sakatlığı, 
basit bir haksızlığa oranla daha endişe 
verici olarak telâkki etmişlerdir. Zira, 
bu durumda, vakıalarda yanılma nedeniyle 
haksız olan nihaî kararlardan farklı 
olarak, sadece dâvayı kaybeden tarafın 
menfaatleri değil, ayrıca genel ve 
soyut kapsamı itibarıyla kanuna ve 
dolayısıyla düzene riayet söz konusudur. 
Romalı hukukçulara göre böyle bir 
hâlde haksız kararla birlikte ortaya 
çıkan tehlike, * münferit uyuşmazlığı 
aşıp politik bir niteliğe bürünmektedir. 
Münferit hak sahibinin mâruz kaldığı 
ve istinaf (appellatio) yoluyla tepki 
gösterilebilecek olan 
kanunu hiçe sayan ve istinaf yoluna 
gidilmesine gerek olmaksızın 
anlamda kesin hüküm hâline hiç bir 

gelemeyecek olan haksızlık 
bu karşıtlığı Romalılar, 

temyiz kanun yolunun kökeninden bahsedi
lirken günümüzde dahi hâlâ zikredilen 
şu formüllerle ifâde ediyorlardı: Hâkim 
birinci durumda "contra ius litigatoris", 
ikinci durumda "contra ius constitutionis" 
karar vermektedir. Hâkim "contra ius 
constitutionis" kararı ile, sadece münferit 
hak sahibinin hakkını değil, aslında onu 
da aşacak şekilde, soyut davranış kuralı 
olarak kanuna riayeti ve kanun koyucunun 
iradesine itaati hiçe saymakta; böylece, 
çağdaş anayasa hukuk terimleriyle 
ifâde, edersek, hâkimin kanunu kendi 
isteği doğrultusunda yaratmak veya 
ıslah etmekle değil, uygulamakla görevli 
olduğu sonucunu ihtiva eden kuvvetler 
ayrılığı ilkesine ters düşmektedir (22). 
Demek ki,. haksız bir hükmü sakatlayabi- 
len çeşitli "erroros in iudicando" dan 
(dâvanın esasını çözümlerken hâkimin 
uyuşmazlık konusu hukukî ilişkiyi düzenle
yen normları ihlâl etmesi

haksızlık ile,

maddî algılanmasını beklemek gerekti.
geçersiz nihaî karar 

nihaî kararlara karşı
Bu değişim ise 
olamayacağını, 
kanun yoluna gidilemeyeceğini ve Iıer 
nihaî kararın mutlaka şekli anlamda 
kesin hüküm teşkil ettiğini kabul eden 
Cermen hukuku anlayışının Roma hukuk 
geleneklerine ithâl edilmesiyle gerçekleş
ti (24). Böylece, Müşterek Hukukta, 
bâtıl nihaî karar, Roma hukukundakiııin 
aksine, hukuken

zaman
arasındaki

mevcut olmayan bir 
karar olarak telâkki edilmeyip, istinafa 
oranla daha uzun bir sürede, fakat 
istinaf gibi ancak belli bir zaman zarfında 
temyiz edilebilen bir hüküm olarak 
anlaşılmaya başlandı. Şu hâlde, bâtıl 
nihaî karar süresinde temyiz edilmediği 
takdirde sıhhat kazanabiliyor ve maddî 
anlamda kesin hüküm hâlini alabiliyordu. 
Sakat hükmün butlanını sağlamak için 
başvurulan ve "querela nullitatis" olarak 
adlandırılan özel kanun yolu ise, başlangıç- 
tan beri mevcut olan bir hukukî yokluk 
hâlini tespit etmeye yönelik bir dâva 
olarak değil; sakat olmakla beraber 
hukuken geçerli sayılan bir hükmün üstveya yanlış
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derece mahkemesi tarafından iptalini 
sağlayan bir dâva olarak mütalâa ediliyor
du. Bu özel kanun yoluna, hükmün 
"aşikâr” bir 
malûl olması; 
genel kapsamlı bir davranış kuralı 
olarak "kanunun metnine açık aykırılık" 
taşıması hâlinde başvurulabiliyordu.

Çağdaş Temyiz Mahkemelerinin 
öncüsünü teşkil eden Conseil des parties 
de, Fransa'da, tamamen politik mülâhaza
larla kurulmuş ve Kralın emimâmelerine 
(ordonnances) karşı, yasama ve yargı 
gücünü ellerinde tutmak isteyen yerel 
Parlement'ların başkaldırmalarını kontrol 
etmek, Kralın otoritesinin bir ifâdesi 
olan bu emirnâmelere itaati sağlamak 
ve böylece merkezî gücü kuvvetlendirmek 
endişesiyle doğmuştu (25). Ancak, 
Fransa'da, Kral emimâmelerine aykırı 
olan Parlements kararları ipso iure 
geçersiz değildi; bu kararlar iptal edilebi
lir kararlar olarak addedilmekteydiler 
ve hükümden düşürülmeleri için Kralın 
iptal iradesini izhâr etmesi gerekmektey
di. Şu hâlde, politik ihtiyaçlar, Fransa'da, 
Kral lehine bir müracaat yolu ihdasına 
sebebiyet vermiş ve bu yolu, zamanla, 
Kral adına ve onun yerine, Conseil du 
Roi kullanır olmuştu. Kral, bir müddet 
sonra, yerel Parlement'ları kontrol 
etmek ve irâdesini hâkim kılmak için

de yararlanmayı

hukuk birliği sağlanmıştı; fakat Eski 
Rejimde Parlement'ların merkezî güce 
sık sık kafa tutmuş olmaları, ihtilâlcileri 
onların haleflerine karşı temkinli davran
maya sevketmişti. Bu nedenle ihtilâlciler 
içtihat fikrini reddetmişler ve boşluk 
ihtiva etmeyen kazüistik kanunlar vâz 
etmek suretiyle yere! mahkemelerin 
bağımsız hareket alanını daraltmak, 
hattâ hiçe indirmek yoluna gitmişlerdi. 
Bu şartlar altında Tribunal de cassation 
yasama organının 3/anında, onun bir 
tamamlayıcısı olarak yer almaktaydı ve 
yegâne fonksiyonu somut uyuşmazlıkları 
çözümlerken yerel mahkemelerin kanuna 
başkaldırma, onu tanımama, onun göster
diği çözümlere itibar etmeme sayılabile
cek kadar açık ve büyük kanuna aykırılık
lar taşıyan kararlarını iptal etmekten 
ibaretti. Tribunal de cassation'u yasama 
gücünü yargı gücünün ^
karşı koruyan bir muhafız olarak telâkki 
eden bu anlayış 1837'ye kadar devam 
etti. Geçen zaman zarfında, kanunları 
uygulamakla görevli olan mahkemelerin 
kaçınılmaz bir şekilde kanunları yorumla
mak zorunda kalacakları ve bu faaliyetin 
yargısal bir faaliyet olduğu anlaşıldı. 
Hattâ 1803 C.ode Civii'i yorum faaliyetini 
açıkça hâkimlerin görevi içinde mütalâa 
etti. Böylece, 1837 yılında çıkarılan 
bir kanun, Cour de cassation'u bir 

olarak telâkki ederek,

"error in iudicando" ile 
bu meyanda, özellikle,

tecavüzlerine

yargı organı
ona, hukuk kurallarının sadece doğru 
değil, aynı zamanda yeknesak uygulanma- 

sağlama görevini de yükledi (26). 
Mukayeseli hukuka baktığımızda 

da bugün dahi Fransa'da (27), İtalya da 
(28), Belçika'da (29), Almanya'da 
(30) ve Nöşateî Kantonunda (31) temyiz 
kanun yolunun amacının hukukun ülke 
içinde doğru ve yeknesak uygulanması 
olduğunu görüyoruz. Bunun sonucu 
olarak da, bu hukuk düzenlerinde temyiz 
incelemesi hukukun doğru ve yeknesak 
uygulanmasını tehlikeye düşüren butun 
nihaî kararlar için söz konusu olacaktır. 
Bu açıdan uyuşmazlık konusunun miktar 
veya değeri önemli olmamak gerekir; 
zir.a Temyiz Mahkemesinin müdahalesini 
haklı kılan husus işin miktar veya
değeri değil, hukuk kurallarının yeknesak 
bir şekilde uygulanmasıdır v3Z;. mı 
endişe iledir ki, Alman Usul Kanununda 
(Zivilprozessordnung 'Zpo') yaPllan . ve 
15 9.1975 tarihinde yürürlüğe giren 
değişiklik sonucunda: mâmelek hukukuna 
ilişkin olmayan uyuşmazlıklar ile mamelek 
hukukuna ilişkin olup da miktar veya SeğerT 40.000 -DM'yi aşmayan uyuşmaz-

__ ] menfaatlerden
düşünmüş ve takriben 16. yüzyılın sonla
rında uyuşmazlığın taraflarına, ^ yerel 
Parlement o uyuşmazlığı karara bağlarken 
Kralın emirnâmelerini ihlâl etmişse, 
demande en cassation (bozma talebi) 
yolu ile bu ihlâlleri Conseil du Roı'ya 
intikal ettirme yetkisini vermişti. Ve 
kısa bir süre sonra, taleplerin Çokluğu 
Conseil du Roi nezdinde özel bir bolumun,
Conseil des parties adı altında, bu

ihdasına

özel

sini

incelemek üzere
Görüldüğü gibi, bu

talepleri

safhada, içtihat birliğinin gerçekleşilin - 
mesi endişesi henüz mevcut değildi; 
zira Fransa hukuk birliğini daha sağlaya
mamıştı. Hâkimler hükümlerim gerekçe- 
lendirmedikleri için, yerel örf ve adetler 
ile Kraliyet mevzuatı çerçevesinde 
dahi hukukun yeknesak bir şekilde 
uygulanması imkânsız gibi gözüküyordu. 
Bu durura 1789 Fransız ihtilaline kadar 
devam etti. 1789 İhtilâlinden sonra, 
1790 yılında, Tribunal de cassation 
(Temyiz Mahkemesi) kuruldu. Ancak, 
bu mahkeme de içtihat birliğinin gerçek
leştirilmesi fikrine başlangıçta tamamen 
yabancı idi. Gerçi artık Fransa'da
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lıklarda kural temyiz (Revision) kanun 
yolunun kapalı olmasından ibaret bulun
makla beraber (33); eğer hukukî iş 
ilke önemini hâiz ise veya istinaf Mahke
mesince verilen hüküm yüksek dereceli 
mahkemelerin bir kararından

basite indirgeyerek ifâde edersek, 8000 
FS'ye kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin 
son derece mahkemesi kararları Kanton 
Temyiz Mahkemesi nezdinde temyiz 
edilebilecek; 8000 FS'yi aşan uyuşmazlık
lara ilişkin son derece 
kararlan ise, Federal Mahkeme nezdinde 
federal hukukun doğru ve yeknesak 
uygulanması bakımından denetime tâbi 
tutulabilecektir (Code de

sapmayı
ifâde ediyor ve bu sapmaya dayanıyorsa, 
istinaf

mahkemesi

Mahkemesinin, uyuşmazlığı 
çözümlerken verdiği kararda, temyiz 
kanun yolunu açacağı ve Temyiz Mahke
mesinin de istinaf Mahkemesinin buna 
ilişkin kararı ile bağlı olacağı kabul 
edilmiştir (Zpo S 546) (34). Bu durumda, 
Alman hukukunda, miktar veya değeri 
temyiz eşiği olan 40.000.- DM'nin 
altında kalan uyuşmazlıklara ilişkin 
istinaf Mahkemesi kararları, yeknesak 
hukuk uygulamasını tehlikeye düşürdükleri 
takdirde temyiz mekanizmasının harekete 
geçmesine neden olabilecekler; diğer 
hâllerde ise temyiz denetiminin dışında 
kalacaklardır (35). Italyan, Fransız ve 
Belçika hukukunda ise, hüküm mahkeme
lerinin son derece mahkemesi 
verdikleri bütün nihaî kararların içtihat 
birliğini tehlikeye düşürme tehlikesini 
de beraberinde taşıdıkları ve bu itibarla, 
miktar veya değerleri ne olursa olsun, 
temyiz denetiminden geçebilecekleri 
kabul edilmiştir. Böylece, bu hukuk 
sistemlerinde, "... derecesi ne olursa 
olsun hiç bir yargı mercii, mahkemeleri 
kanunlara itaate sevketmek 
birliğini 
Yüce

procödure
çivile du Canton de Neuchâte! 'CPN' 
m. 393; Loi d'organisation judiciaire du 
Canton de Neuchâte! m.9, m.10, m.21, 
m.22; Loi fdddrale d'organisation judiciaire 
m. 43 vd.) (41).

Türk hukukunda da Yargıtay'ın
esas görevi hukukun uygulanmasında 
birliği sağlamaktır (42). Yargıtay,
gerek daireleri, gerekse genel kurulları 
tarafından verilen kararlarla 
hizmet eder (43). Ancak Yargıtay,
hukukumuzda istinaf yolu mevcut bulun
madığından (44), uygulamada bidayet
mahkemelerinin

bu amaca

olarak kararlarının 
bakımdan doğru olup olmadığını da 
incelemekte; hattâ bu yöndeki faaliyeti 
(kararların maddî haklılığının sağlanması), 
diğerine (içtihat birliğinin sağlanması) 
oranla öncelik kazanmaktadır (45). 
Belirtmek gerekir ki, 1982 Anayasası'nın 
154.

maddî

maddesinin 1. fıkrası (46) ile 
Yargıtay Kanunun 1. ve 13. maddesinin 
(47) genel ve muğlak ifâdeleri de Türk 
temyiz * sisteminin içinde bulunduğu 
durumdan bir ölçüde sorumludur. Oysa, 
Yargıtay'ın bu maddeler uyarınca yaptığı 
"son inceleme" nin (48) 
kurallarının doğru ve bütün memleket 
içinde yeknesak bir şekilde uygulanmasıdır 
(49).

ve içtihat 
görevli 

denetiminden
sağlamakla 

Mahkemenin 
kurtulamaz ..." (36) şeklindeki 
harfiyen

uyarıya
riayet edilmiş olunmaktadır 

Nitekim, Italyan hukukunda, 
İstinaf Mahkemeleri tarafından verilen 
butun nihaî kararlar ile, bir dereceli 
yarg|sal faaliyetin söz konusu olduğu 
hallerde hüküm mahkemelerinin 
derece mahkemesi olarak verdikleri 
butun nihai kararlar, Italyan Anayasası*- 
nın 111. maddesinin 2. fıkrasının -ağır 
ış yüküne rağmen- Temyiz Mahkemesi 
tarafından geniş yorumlanması 
temyiz edilebilir (Codice di 
çivile 'CoPC*

amacı hukuk(37).

Hiç şüphesiz, bugün artık temyiz 
kanun. yolunun amacı kralın şahsını 
veya iradesini ya da kanun koyucunun 
otoritesini veya gerçek niyetlerini 
korumaktan ibaret değildir. Ancak, bu 
fonksiyonun tamamen ortadan kalktığı 
ve çağdaş temyiz anlayışında yeri bulun
madığı iddiası da gerçeklere uygun 
değildir; zira, bugün dahi, kanunun 
mücerret ihlâli, bu ihlâlin içtihat birliğine 
olan ve bazen ihmal edilebilecek kadar 
önemsiz addedilebilen etkisinden bağı 
olarak. Temyiz Mahkemesinin müdaheiesi- 
ne mâruz kalabilecektir. (50). 
yararına temyiz müessesesi 
temyiz kanun yolunun ihdasına neden 
olan bu fonksiyonun rgünümüze intikal 
eden uzantısıdır (51). Ancak, geıçekte, 
temyiz mahkemesi kurumunun ihdasına 
sebebiyet veren bu fonksiyonun zaman

tek

nedeniyle 
procedura

m r ve ltalyan Anayasa-
, , ; j (38)- Bunun gibi, Fransız
hukukunda da, hüküm mahkemelerinin 
son derece mahkemesi olarak verdikleri 
butun nihai kararlar

sı m

msız(r . , temyiz edilebilir
(Code de procddure çivile 'CPC' m.

Keza Bel9ika hukukunda da’ 
hukum mahkemelerinin son derece 
mahkemesi olarak vermiş oldukları 
bütün nihaî kararların temyiz edilebiie-
ceğj kabul edilmiştir (Code judiciaire
m. 606) (40). Nöşatel Kantonunda

Kanun
biraz da,

da,
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içinde gelişime uğradığı da bir vakıadır. 
Günümüzde temyiz kanun yolunun 
kanunun objektif iradesini hâkim kılmak
tır. Bu fonksiyon ise bireysel bir temele 
dayanmaktadır: Kanun önünde eşitlik
ilkesi (52). Temyiz mahkemesi kurumuna 
atfedilen içtihat birliğini sağlama görevi
nin kökeninde bulunan, bir bakıma bu 
görevin varoluş nedenini oluşturan bu 
ilke, hukuk kurallarının aynı şartlar 
altında bulunan herkese aynı şekilde 
uygulanmasını 
uyulması ve kanunların eşit uygulanmasın
daki genel yarar, hak arayanların bireysel' 
yararlarının gerçekleşmesine de hizmet 
eder. Diğer bir deyişle, genel yarar ve 
taraf yararı birbirlerini mutlaka iten 
kavramlar değillerdir. Aksine, temyiz 
kanun yolu teknik ve ilke itibarıyla ner 
iki yararı da kullanmaktadır. Nitekim, 

dâvalarında temyiz incelemesi 
-kanun yararına temyiz bir kenara 
bırakılırsa- ancak taraflardan birisinin

-bu kriterin ne ölçüde başarılı olacağı 
tartışması bir yana- uyuşmazlığın miktar 
veya değeri esas alınabilecektir. Zira, 
uyuşmazlığın miktar veya değerinin 
önemsiz olduğu hâllerde taraf menfaatleri 
fedâ edilerek kararın maddî haklılığının 
sağlanması amacından 
genellikle kabul edilen bir
(57) . Nitekim, asıl amacı somut olaylarda 
âdil karar verilmesi olan istinaf sistemin
de, uyuşmazlığın değerine göre bu 
yolun açılıp kapatılması 
kanun koyucu tarafından benimsenmiş 
bir yöntem hâline gelmiş ve özellikle 
Fransız hukukunda "geleneksel bir ilke"
(58) hâlini almıştır (59). 
bakıldığında ve 
getirdiği sınırlamanın 
içinde kaldığı kabul edilebildiği takdirde 
-aksi halde, Türk hukukunda istinaf 
mahkemeleri bulunmadığı için, hiç bir 
denetimden geçmeden kesinleşebilecek 
nihaî kararların sayısı kabarık olacaktır 
ki, bu da arzu edilen bir sonuç değildir 
(60)-, Anayasa Mahkemesinin 20.1.1986 
tarihli kararı Türk medenî yargılama 
hukuku ilkelerine ters düşmeyebilecektir.

kaçırılmaması

amacı

vazgeçilebileceği 
husustur

hemen hergerektirir. Kanunlara

Bu açıdan 
427'ninHUMK m.

makûl ölçüler

hukuk

isteği üzerine yapılabilir; yoksa Yargıtay 
bir işe doğrudan doğruya el koyup onu 
temyizen inceleyemez (53). 
unutmamak gerekir ki, -kanun yararına 
temyiz bir kenara bırakılırsa- 
yoluna
şartlarından biri de bu yola başvurmak 
isteyenin temyize müracaatta şahsî bir 
menfaatinin bulunmasıdır (54). Ancak 
böyle bir menfaat bulunduğu takdirde 
Temyiz Mahkemesi talebin ^ haklı olup 
olmadığının incelenmesine girişilebilecek
tir. Ve talebi haklı görürse, hem hukukun 
doğru ve yeknesak uygulanmasını sağlamış 
ve hukukun bu şekilde uygulanmasında 
devlet için mevcut bulunan yararı yerine 
getirmiş; hem de, hatalı kararı bozarak 
bertaraf ettiği ve böylece adil bir karar 
elde etmek imkânını verdiği için, maddi 
bakımdan haklılığın gerçekleşmesine ve 
temyiz talebinde bulunan tarafın menfaat
lerine hizmet etmiş olur (55).

Çağdaş temyiz sisteminde, kararın 
maddî haklılığının sağlanması amacına 
verilen yer bundan ibârettir. Bu amaca,
içtihat birliğini sağlama amacı karşısında 
öncelik verilmesi söz konusu değildir. 
Somut olayda âdil karar verilmesinin
sağlanması istinaf mahkemesın.n başta
gelen amacıdır (56).

O hâlde, maddî haklılığın saglan-
ön plâna çıkarılması,

kurumunun

Ayrıca,

gözden
gereken husus, fiilen oynadığı rolden 
hareketle kendisine atfedilen fonksiyon 
ne olursa olsun, Türk Yargıtay'ının bir 
"temyiz mahkemesi" olduğudur. Ve 
gerek tarihî gelişim itibarıyla, gerekse

kurum

Ancak.temyiz
şâyanlıkmüracaatın kabule

telâkkiler uyarınca, .
mahkemelerinin

çağdaş
olarak
amacı

esastemyiz
içtihat birliğinin sağlanmasıdır.

iş yükü nedeniyle bu 
kendisini

Yargıtay, ağır
gerçekleşti ri 1 meşineamacın

yeteri kadar adayamıyorsa, 
yükünü, başta bazı nihaî kararlara karşı 
temyiz kanun yolunun kapatılması olmak 
üzere çeşitli tedbirler almak suretiyle 
hafifletmek elbette düşünülebilir. Fakat, 
hangi kararların, içtihat birliğini sağlayıcı 
mahkeme olarak Yargıtay'ın müdahalesine 
neden olacağını, hangi kararların ise^ bu 
müdahalenin dışında kalacağını tayın

mahkemelerinin ış

onun

istinafederken;
yükünü azaltmak için kullanılan miktar 
veya değer" kriteri tek başına esas 
alınamaz. Zira, belli bir değere kadar 
olan uyuşmazlıklarda içtihat birliğini 
fedâ edip, o değerin üstündeki uyuşmaz
lıklarda içtihat birliğini sağlamaya 
çalışmak, aslında yeknesak hukuk uygula
masından vazgeçmek anlamına gelır.^ Şu 
hâlde, tek başına ele alındığında, değere 
dayalı temyiz sistemi Yargıtay'ın içtihat

ile her şeyden

amacının
mahkemesi

ması 
temyiz
görevi ihmal edilerek, ona 
mahkemesi fonsksiyonun .

gelir. Böyle olunca, temyiz 
başlıca kriter olarak

esas 
bir istinaf 
atfedilmesi

evvefTlke^lTrak kabili telif değildir.amacı
anlamına 
yoluna müracaatta
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Yargıtay’ın iş yükünü azaltmak 
için, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun kabul edildiği 1927 yılından br*ri 
başvurulan değer sınırlaması yönteminin 
kendisinden beklenen sonucu vermediğinin 
ve kalıcı bir çözüm tarzı teşkil etmediği
nin kanıtı, değer artırımlarının periyodik 
bir hâl alması ve buna parelel olarak 
Yargıtay dairelerinin sayısının sürekli 
olarak artmasıdır (66) (66 bis). Ve
anlaşılan, kanun koyucunun kronik bir 
hâl alan bu müdahaleleri, temyiz kanun 
yolunun amacına ilke olarak ters düşme
yen rasyonel tedbirler alınana kadar 
bundan böyle de sürüp gidecektir.

Yargıtay'ın, dosya adedi bakımından 
içinde bulunduğu güç durumdan çıkmasını 
sağlayacak sıhhatli ve kalıcı tedbirlerin 
nelerden ibaret olduğu, ancak onun asıl 
fonksiyonu tespit edildikten 
edilebilir. "Temyiz Mahkemesini 
kontrol ve hem de istinaf mahkemesi 
olarak çalıştırmak istediğimiz sürece, 
temyize müracaat bakımından, günümüz 
batı toplumlarının yaptığı gibi bir 
ölçüyü mevzuatımıza ithâl edebilmemiz 
mümkün olamayacaktır ..." (67).

Anayasa Mahkemesinin 20.1.1986 
tarih ve E. 1985/23, K. 1986/2 sayılı 
kararında, değişik bir sonuca götürücü 
nitelikte olabilecek bütün bu hususlara 
hiç değinilmemiştir.

Anayasa Mahkemesi, Kütahya İş 
Mahkemesinin talebi vesilesiyle, Anayasa'- 
nın 154. tnaddesinin 1. fıkrasına gerçek 
anlamını vererek temyize müracaat 
konusunda HUMK m. 427’deki şekliyle 
miktar veya değer sınırlamasını reddedebi
lir ve böylece, Yargıtay'ın durmadan 
artan iş yükü hususunda, Türkiye'de 
nihayet köklü, kalıcı ve çok yönlü bir 
reformun başlatılmasına ön ayak olabilir, 
en azından böyle bir reformun gerektir
diği ön hazırlıkların çabuklaştırılmasını 
sağlayabilirdi. Nitekim, "İstinafa ihtiyaç 
vardır diye Yargıtay'a istinaf görevi 
vermek,

Aslında, içtihat birliğini sağlama 
amacı, değer veya miktarı ne olursa 
olsun bütün nihaî kararların temyiz 
denetiminden geçebilmesini gerektirir 
(61). Zira, hangi kararların yeknesak 
hukuk uygulamasına ters düştüğünü en 
isabetli ve objektif şekilde, içtihat 
birliğini sağlamakla görevlendirilmiş 
yargı mercii tâyin edebilecektir.

Fakat bu konuda, pratik mülâhaza
larla, mutlaka bir sınırlama getirilmek 
isteniyorsa, dikkat edilecek husus; bu 
sınırlamanın mer'î hukukun ülke içinde 
yeknesak bir şekilde uygulanmasını 
zedelememesini, daha doğrusu mümkün 
mertebe az zedelemesini sağlayacak 
tedbirlerin alınmasıdır. Şu hâlde, temyiz 
taleplerini sınırlayıcı bir yöntem olarak 
miktar veya değer sınırlaması, ancak, 
yeknesak hukuk uygulamasından ayrılan 
mahkeme kararlarının temyizen incelen
mesine engel olmadığı takdirde ve 
ölçüde kabul edilebilecektir. Bunun nasıl 
gerçekleştirilebileceği konusunda ise 
Alman düzenlemesinden yararlanılabilir (62).

Demek ki, Anayasa Mahkemesi, 
kararında, Yargıtay'ın fonksiyonunu 
"olan" yönüyle ele almış; bu fonksiyonun 
"olması gereken" yönüne hiç değinmemiş- 
tir. Bu itibarla Anayasa Mahkemesinin 
teşhisi eksik, hattâ, fiilî durum bir 
"d6viation"u ifâde ettiği için, yanlıştır. 
Daha doğrusu,
HUMK

sonra tâyin 
hem

Anayasa Mahkemesi, 
m. 427'deki sınırlamayı vâz 

eden kanun koyucunun Yargıtay'ı bir 
derece mahkemesi olarak telâkki eden 
hatalı görüşünü teyit etmiştir. Yargıtay'ın, 
asıl fonksiyonu olan içtihat birliğini 
sağlama görevine değere dayalı tedbirlerle 
yöneltilemeyeceğinde hiç kuşku yoktur 
(63). Bu tür tedbirlerin, medenî usul 
hukukumuzda istinaf yolu mevcut bulunma
dığı için Yargıtay'ın esas çalışma alanının 
dışına ^ çıkarak yerine getirdiği maddî 
haklılığın sağlanması fonksiyonu üzerinde
ki . etkisine gelince: Gerçek anlamda 
istinaf mahkemelerinin yokluğu nedeniyle 
değer sınırlamasını fazla yüksek tutmak 
mümkün olamayacağından, bu tür tedbir
lerle Yargıtay'ın iş yükü bir ölçüde 
hafıfletilebilecek, fakat istenen ferahlık 
sağlanamayacaktır (64). Kaldı ki, gelen 
dosya adedinde belli bir süre için makûl 
bir azalma sağlansa dahi, çalışma usulleri 
ve teşkilâtlanması böyle bir görev göz 
önüne alınarak tespit edilmemiş olan 
Yargıtay'ın (65) ne ölçüde süratli ve 
bi rikmelere

onu Yargıtaylıktan çıkarıp 
istinaf mahkemesi yapmak demektir. O 
zaman da onun üstünde, Yargıtay ihtiyacı 
yüzünden, tam ve hakiki bir Yargıtay 
kurmak gerekecektir." (68) Veya aynı 
ihtiyaç nedeniyle onun altında istinaf 
mahkemeleri meydana getirmek icap 
edecektir. Anayasa Mahkemesinin 20.1.1986 
tarih ve E. 1985/23, K. 1986/2 sayılı 
kararı belki de bu reformun sine dia 
ertelenmesine neden olmuştur.

meydan vermeyecek bir 
şekilde çalışabileceği de meçhuldür.
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adliye mahkemelerince verilen ve kanunun 
başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı 
karar ve hükümlerin son inceleme 
mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sı ile bu Kanun ve diğer kanunların 
hükümlerine göre görev yapan bağımsız 
bir yüksek mahkemedir."
Yargıtay Kanunu m.13: "Yargıtay'ın 
görevleri şunlardır: 1. Adliye mahkemele
rince verilen ve kanunun başka bir adlî 
yargı merciine bırakmadığı karar ve 
hükümleri ilk ve son merci olarak 
inceleyip karara bağlamak, ..."
(48) Bkz. KUNTER, N., age., s.151 ve 
s. 152 dipnot 89.
(49) KUNTER, N., age., s.151; BlLGE, 
N., Yargıtay Kurullarında Gelişme, 
s. 306.
(50) SCHUPBACH, H., age., s.110.
(51) L1EBMAN, E.T., age., C.H, s.333 
no 336; RIGAUX, F., age., s.18 no 12; 
SCHUPBACH, H., age., s.67.
(52) SCHUPBACH, H., age., s.21, s.22 
ve s.110. Aynı anlamda: Repertoire 
Dalloz de procedure çivile,V° Cour de 
cassation , cit. , no 1 ve no 
POSTACIOĞLU, 1., age., s.95; BERKİN, 
N., M., age., s.53 no 121; aynı yazar, 
agm., s. 156 ve s. 158; BİLGE, N., Karar 
Düzeltme, s.7; SİVRİHİSARLl, ö., age., 
s.3; SEÇKİN, R., age., s.3.
(53) LlEBMAN, E.T., age., C.II, s.262
no 294: dâvayı kaybeden taraf

(42) ÜSTÜNDAĞ, S., age., C.ÎI,
BİLGE, N./ÖNEN, E., 
s.640; KURU, B., age., C.IV, s.3497 ve
s.3498; POSTACIOĞLU, t.
Hukuku Dersleri, 6.
1975, s.95; BERKİN,N. M., age., s.53 ve
s.214; aynı yazar, Yargıtay Kanunu ve 
Nihaî Derecede Yargı Faaliyeti, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 
Cilt XLI, Sayı 1-2, 1975, s. 153 vd.,
özellikle s. 156; KUNTER, N., Muhakeme 
Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi 
Hukuku, 8. Bası, İstanbul 1986 s. 961; 
GÜRDOĞAN, B., age., s.29 ve s.42; 
BlLGE, N., Karar Düzeltme, s.6; aynı 
yazar, Yargıtay Kurullarında Gelişme 
ve Reform Zorunluluğu, Ankara Üniversite
si Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XXII, 
1967,
SİVRİHİSARLl, Ö., age., s. 17; ÖKTEM,
1., Üst Mahkemeler-Istinaf, Sabri Şakir 
Ansay'ın Hatırasına Armağan, Ankara 1964, 
s.91 vd., özellikle s.97 ve s. 100; SEÇKİN, 
R., Yargıtay'ın Kuruluşu, Tarihçesi ve 
İşleyişi, Ankara 1967, s.3 ve s.4; SELÇUK,
5., Konumu Açısından Yargıtay ve Üst 
(İstinaf) Mahkemeler Sorunu, Yargıtay 
Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, Ekim 1976, 
s.33 vd., özellikle s.34 vd. Ayrıca bkz. 
Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla itiraz 
yoluna başvuran Kütahya İş Mahkemesinin 
Gerekçe* sı, İçtihat Bülteni, 1986-3 
s.71 vd.; 7.6.1944 tarih ve E.40, K.22 
sayılı içtihadı Birleştirme Kararı, R.G 
11.4.1945, Sayı 5864.
(43) Bu suretle ne ölçüde amaca ulaşıl
dığı konusunda bkz. ÜSTÜNDAĞ, S., 
1711 Sayılı Kanun, s. 143 vd.

SİVRİHİSARLl, ü., age.,

s. 36; 
age., s. 5 7 ve

, Medenî Usul 
Bası, İstanbul

özellikle s. 306;vd.,s. 305

•»

262;

(44) Karş. 
s. 150.
(45) ÜSTÜNDAĞ, S., C.II, s.35: aynı 
yazar, 1711 Sayılı Kanun, s. 138; keza
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tepki göstermez ve kanun yoluna başvur
mazsa, bu; hükmün doğrudan doğruya 
menfaat sahibi olan şahsa yanlış görün- 
mecHği veya en azından, hükmün ihtiva 
ettiği^ yanlışın o şahıs tarafından uyuş
mazlığın uzamasını doğrulayacak kadar 
ağır addedilmediği anlamına gelir. Ve 
bu da tamamen yeterlidir, zira genel 
yarar açısından da dâvaya 
fırsatı üstün gelir.fl Şu hâlde, taraflar 
verilen hükmü temyiz etmedikleri zaman 
dahi, evvelce bozulmuş olan hukuki 
barış tekrar tesis edilmiş olacağından, 
genel yarar bir başka şekilde 
edilmiş olacaktır. Kaldı ki, 
yararına temyiz müessesesi (HUMK m. 
427, f. 6) sâyesinde, kanun yoluna 
başvurulmaksızın kesinleşmiş bulunan 
mahkeme kararları ile, mer'î hukuka 
aykırı bir hukuk uygulamasının teşekkülü
ne engel olunabilecektir.

eşiği 7.000.- ilâ. 10.000.- FF arasında 
değişmektedir; bkz. BRANLARD, J.p., 
age., s. 183 ve s.210. Italyan hukukunda 
bu eşik kural olarak 50.000.- lirettir 
bk-z C°PC m.440, m.339, m. 114. Alman 
hukukunda ise istinaf eşiği 700,-DM'dir- 
bkz. Zpo § 511 a. *
(60) ÜSTÜNDAĞ, S., Yargı Organlarının 
Sorunları, s. 16.
(61) Aynı kanaatte: 
age., s.207.

(62) Bkz. dipnot 33-35 civarı.

son verme

SCHUPBACH, H.,

temin
kanun (63) ÜSTÜNDAĞ, S., 

aynı yazar
age., C.II, s. 45; 

1711 Sayılı Kanun, _
Aynı yönde: üye N.DARICIOĞLU 
20.1.1986 tarihli

s. 143.
nun

Anayasa Mahkemesi 
kararına Karşıoy yazısı, İçtihat Bülteni 

s\77î üVe Y.G.ÖZDEN'in 20.1.1986
kararına 
1986-3,

tarihli
Karşıoy yazısı, içtihat Bülteni 
s. 8 3.

Anayasa Mahkemesi
(54) Bkz. HUMK m.427, f.l; ÜSTÜNDAĞ 
s., age., C.II, s.69 vd.; BİLGE, N./ÖNEn’
* M77aoge”/659: KURU- B" aSe-> C.IV, 
s-3279 vd.; SCHUPBACH, H., age

(64) ÜSTÜNDAĞ, 
Sorunları, s. 16.

Yargı Organlarının
s. 245.
(55) ÜSTÜNDAĞ, S., age., C.II, s.33
,«34İ,aynl yazar> 1711 Sayılı Kanun 

s. 138; ROSENBERG, L./SCHWAB, K.H., 
s 135, II, 2. Aynı anlamda: HABSCHEİD, 
W-J-, age., s. 532; LIEBMAN, E. T. 
age C.I, s. 262 no 294; Rdpertoire 
Dalloz de procddure çivile, VoPoPurvoi en
DüzeTtT C‘t;’ n° 3i BİLGE. N„ Karar

j /güİnc'h^v* ^7- .'i?* r«r„To
c”îL«02Ol;os«sH7PERROT' r-

ÖKTEM’ a8m-> s. 100;
ÜSTÜNDAĞ, S., Hukuk Usulü Mulıakeme- 
^rı Kanununun Tâdili Tasarısı Hakkında 
Düşünceler, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Mecmuası, Cilt XXXIII, Sayı
1-2, 1967, s. 141 vd., özellikle s. 174 ve 
s. 175; aynı yazar 
Sorunları, s. 17.

Yargı Organlarının

(66) Son olarak bu sayı 20.5.1987 tarih 
ve 3368 sayılı Kanunla 16'ya çıkarılmıştır.
(66 bis). Oysa, özellikle daire sayısının 
çokluğu içtihat birliğini gerçekleştirmeyi 
zorlaştıran önemli bir 
SOLUS,

age.,

(56) LIEBMAN, E.T aee r ir .00*
age '“i 78V5,NCdENT’ ^CHARD S , 
W?’ a'J! vA "° 8,74; HABSCHEİD, 
w.J., age s. 489; BİLGE, N./ÖNEN

JasrffiCBlLsG\N- KTS0,u„l«„, ™7 ' ' re'

engeldir; bkz.
.d. no'™™!'

• , age., s.204 no 208; Rdpertoire 
Dalloz de procödure çivile, V° Cour da 
cassation, no 196 vd. ve no 393; V1NCENT,
İ'n^|UI,rıCcmnRD’ *S’’ aEe s-908 no 
1023; ÜSTÜNDAĞ, S., age., C.II, s. 36;
aynı yazar, 1711 Sayıl. Kanun, s. 140;
eza aynı yazar, Yargı Organlarının

lannd-fr’ î'18’ B LGE> N-- Yargıtay Kurul
arında Gelişme, s. 313; ayn, yazar, Yargıtay'

mış Hacmini Daraltma İmkânları, Adalet
özellikle 90B.3’ ^

^ÜSTÜNDAĞ, S., 1711 Sayıl, Kanun.

(68) KUNTER, N., 
d'P not 102.

iri* - »VS3S**
«reSssL'". y-l°t » %gö.0,: VINCENT?" J./Guİnchard ' 

age., s.909 no 1023. ’

na/SÜR0T' R"
(59) Hâlen Fransız

age.,

age s. 962 no 526hukukunda istinaf
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Yargıtay’ın İşyfskünun Hafifletilmesinin 
Bîr Aracı Olarak HUMK'nun 427. Maddesi Üzerine

YrcLDoç.Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim Üyesi

"Bu düzenleme ile adaletten 
beklenen 'hız' gerçekleşemeyeceği 
gibi, Yargıtay'ın yükü de hafifleme- 
miştir." (4).

biçiminde olgusal bir saptamada bulunmak- 
tadı r.

"İşçilik haklarına ilişkin olarak 
Kütahya İş Mahkemesinde açılan yetmiş- 
dörtbin liranın tahsili davasının görülmesi 
sırasında, dava konusu alacağın miktarı 
bakımından verilecek kararın 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 
sayılı kanunla değişik 427- maddesinin 
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları 
gereğince kesin olacağı ve bu davada 
taraflara Yargıtaya başvurma hakkının 
tanınmadığı, kanun yolunu kapsayan bu* 
hükümlerin Anayasanın hukuk 
eşitlik, sosyal adalet ilkelerine ve

Anayasa' nın
154. maddesine aykırı bulunduğu görüşü 
ile Kütahya İş Mahkemesi, söz konusu 
hükümlerin iptali için doğrudan Anayasa 
Mahkemesine başvurmaya karar vermiştir "

ise özetle; 
427.

Hukuk
3156

önce, hem yasamanın hem de 
Mahkemesinin, bu tür bir 

ile Yargıtayın
Anayasa 
sınırlama
hafifleyebileceği konusunda kesin bilgiye 
sahip bulunmadıkları kuşkusu uyanmakta
dır. Hukukun düzenleme alanında görülen 
toplumsal olgular karşısında,

ve çelişik bilgiler vermekten 
öteye geçemeyecek olan adi bilginin 
kaynağı kişisel tecrübelere dayanmak 
yerine, objektif ve sistematik yani 
tutarlı, detaylı, çelişkisiz ve kolayca 
denetlenebilir bilgilerin üretildiği bilimsel 
"hukuki olgular araştırması" ndan (5) 

takdirde herhangi bir

işyükünün

devleti,
ancakhak

farklıarama hürriyetine, ayrıca

Mahkemesi(l). Anayasa
"1086 sayılı .. ..
maddesinin 3156 sayılı yasayla değişik 
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının 
Anayasa'ya aykırı olmadığı ..." (2)
sonucuna varmıştır. Anayasa Mahkemesi 
bu kararını verirken sözkonusu yeni 
parasal sınırlamanın Yargıtay'ın ışyukunu 
hafifleteceği ve bunda da kamu yararı 
bulunduğu düşüncesindedir:

" İtiraz konusu kuralla, davaların 
sürati endi rilmesi

H.U. M. Kanununun
yararlanıldığı 
yüksek mahkeme kararında, daha olgular 
düzeyinde görüş ayrılıklarının ortaya 
çıkması önlenebilecektir. Görüş ayrılığı 
esasen bir sosyal olgunun değerlendiril
mesinde görülebilir. Hakkında farklı ve 
çelişik bilgilerin bulunduğu bir olgunun 
normatif değerlendirilmesi ise imkânsızdır.

Fiziki anlamda elbette her eksilme 
bir hafiflemedir. Yargıtaya gelen dava 
dosyaları bakımından da bu dar anlamıyla 
bir hafiflemeden sözedilebilir. Temyiz 
yoluna başvurma imkânına getirilecek 
her türlü normatif engel de doğallıkla 
böyle bir işyükü azalmasına yolaçacaktır. 
Ancak kamu yararı olarak görülebilecek 
bir sonucun gerçekleşip gerçekleşmediği
ni saptamak ise olgusal "bilme" ve 
normatif "değerlendirme" etkinliklerinde 
artık fiziki değil, sosyal-insani kategori
lerle düşünmeyi zorunlu kılmaktadır*

Yargıtayın
yükünün bir ölçüde azaltılması 
amaçlanmıştır, getirilen sınırlama 
kamu yararına yönelik bulunmaktadır.

bugünkü satın alma 
liralık

ve

Türk parasının 
gücü karşısında yuzbın 
kesinlik sınırının adalet duygusunu 
rencide edecek, dolayısıyla hukuk 
devleti ilkesini zedeleyecek ölçüye 
ulaştığını söylemek mümkün değildir.
(3) Mahkemesi üyesi de karşıoyBir Anayasa

gerekçesinde :
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Bazı Olgusal SaptaırV» ;
Şinıdi ilk olarak 

maddesinin konusu- 
100.000 -Tl 'nı

Yargıtay için birişyükü azal rrı asının, 
işyükü hafiflemesi anlamına gelip gelme
yeceği sorusuna aynı anket çerçevesinde 
olumsuz yanıt alınmıştır.

İkinci olarak, taşınır mal ve alacak 
davalarında kesin hükme karşı temyiz 
yoluna başvurmak hakkının kullanılmasını 
engelleyen miktar ve değer sınırı durumun
daki 100.000.- Türk Lirasının ülkenin 
içinde bulunduğu trajik koşullarda dava 
tarafları için taşıdığı anlam ve öneminin 
ne olduğunu saptamaya çalışalım:

TÜSlAD'ın, sosyo-ekonomik öncelik
ler, hane gelirleri, harcamalar ve ihtiyaç
lar üzerine yaptırmış olduğu bir araştır- 

bazı sonuçları şöyledir: (7)
- Türkiye'de ortalama hane halkı büyük
lüğü 5,1 kişidir.
- Hanelerin % 46.4'ünde tek kişi çalış-

HiJiK’nun 427. 
miktar veya değeri 

alacaklar» -ı- .Şe9meyen trşı/ur mal ve 
1985 vılı VkŞk!nj dava,arı"> Yargıtayın 
toplam sayıs.mrlyve '|ran,Cmİ kar5,smdka
kamu , Ve oran,aı saptayarak,
i. J*ran anlamında bir "hafifleme"
bakalım: (ö)"'" mUmkÜn o!up olmadl8lna

^dlnda Hukuk mahkemelerinde 
bal Jn "lal/e ,alacaklara İlişkin karara

«"'"i »• «*"""

Alacak
iktisap ve tenkis 

stihkak

Senet iptali

istimlak bedeline itiraz 
Men ı müdahele 
Rehinden doğma 
Tazminat

manın63.096
i 4.864İptal

maktadır.
- Haneye giren ortalama aylık gelir 
142.754.-TL. dır.
-Toplam gelirden,

2.076İtiraz

12.377
28.574 - en alt % 20 gelir grubunun

aldığı pay % 3,9;
- ikinci % 20 gelir grubunun aldığı 
pay % 8,4;

üçüncü % 20 gelir grubunun
aldığı pay % 12,6;
- dördüncü % 20 gelir grubunun
aldığı pay % 19,2;
- beşinci % 20 gelir grubunun
aldığı pay ise % 55,9'dur.
Aşağıdan yukarıya doğru % 60'lık

gelir grubunun genel gelirden sadece % 
24,9 oranında pay aldığı ve net asgari 
ücretin 49 bin 94 TL. olduğu (8) Türkiye'
de HUMK'nun 427. maddesinin muhatabı

6
38.412+

149.405
2) İstanbul hukuk 
hakimlerle mahkemelerinde bazı 

yapmış bulunduğum anketin 
değerisonucu olarak, 

yüzbin lirayı miktarı 
mala

veya

-dalrklar~ d=""> ^
nr',dJarn" t°I?lam sayısı içerisinde 
e' h',J 15,;20° dolay,nda bulunmaktadır.

. e’ 9-881 (= % 20) dava dosyasına, 
sozkonusu parasal sinir nedeniyle, Yargıtay 
yolu kapatılmış bulunmaktadır.
3) Yine elbette aynı zamanda dördüncü ve 

beşinci % 20'lik gelir grupları da olabilir
ken, ekonomik ve psikolojik anlamda 
ençok etkilenecek muhatabı yukarıda 
sözü geçen dar gelirli haneler ve alt 
gelir gruplarıdır.

de temyiz yoluna başvurma 
yüksek düzeyde bulunduğu 
saptanmıştır. (Buna 
mahkemelerinde

sonucu 
türleri n-
oranının 

(% 70-80)
karşılık, hukuk 

bağlanmış 
26.31'inin

, . . karara
davaların (686.749) ancak % 
Yargıtayın hukuk dairelerine 
bulunduğu görülmektedir.)
4) 1985 yılında Yargıtayın hukuk 
rıne gelen davaların 
180.414'tür. Bu 
427.

Bir Karşılaştırma :
Sosyal tabakalaşmada, % 59 orta 

tabaka, % 38,3 alt tabaka, % 0,5 üst 
tabaka ve % 2,2 en alt tabaka olarak; 
- geniş alt tabakalı, dar bir orta tabaka 
ve tepede ancak küçük bir yer işgal 
eden üst tabakanın bulunduğu piramid 
biçimli toplum yapısı karşısında - soğan 
biçimli toplum yapısıyla (9) refah 
toplumu olarak da nitelenen Federal 
Almanya Cumhuriyetinin sosyal ve 
hukuki bazı verilerine göz attığımızda, 
sosyal hukuk devletinin bir tezahürü 
olarak, üst yargı merciilerine başvurmakta 
yasal düzenlemelerin daha özgürlükçü;

gel miş

dairele-
toplarr. sayısı:

sayı, içerisinde HUMK'nun 
Çerçevesinde temyiz 

yolunun açık bulunmadığı 29.881 dava 
miktarından, yukarıda belirttiğim %

8m , LYa,rgltaya naŞvufu e8ilimi nedeniyle 
23 904 ı engellenmiş dava sayısı: 
23 904 dolayında olup, Yargıtayın işyükü-
nün ancak % 13,2'sini teşkil etmektedir. 
5) Neredeyse sekizde bir civarında bir

maddesi
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hak arama özgürlüğünden yana olduğunu 
ve bu, temyiz yoluna başvurmada parasal 
değer ve miktar 
koşulların, Türkiye'de, 
geçen toplumsal gerçekliği nedeniyle, 
evleviyetle geçerli olması gerektiğini 
söyleyebiliriz.

Hukuk düzenimizin kimi köklerini 
bulduğumuz bu Avrupa ülkesinde, net 
işçi ve devlet memuru aylık gelirleri 
ortalama olarak: 1982 yılında 1800 DM 
(10), 1985 yılında ise 2000 DM (ll) 
üzerinde bulunmaktadır.

arama özgürlüğünü koruyucu birtakım 
tedbirlerin düşünülmemiş olmasını hukuk 
devleti ilkesiyle bağdaştırmanın güçlüğüne 
burada işaret etmek gerekir.

Kamu Yaran Nasıl Gerçekleşir :

sınırının tabi olduğu 
yukarıda sözü

Bir hukuk normunun yapılırken ve 
uygulanırken tâbi olduğu, ona gerçeklik 
ve geçerlik kazandıran real ve ideal 
faktörlerinden (13), kısaca sÖzetmek 
yerinde olacaktır: Hukuk önce ontolojik- 
antropolojik, kültürel-sosyolojik ve 
nihayet eşyanın doğasından (natura rei) 
kaynaklanan önveriîerle vücut bulmaya 
başlarken adaleti, amaca uygunluğu ve 
hukuk güvenliğini içeren idesinden ve 
sosyal düzenin ethosu; kamu yararının 
(14) gerçekleşmesinde taşıdığı araçsal 
öneminden doğan ödevleriyle toplumsal 
yaşamı düzenler ve kişisel eylemleri 
yönlendirebilir bir niteliğe ulaşır.

Bir sosyal olgu hukuk aracılığı ile 
düzenlenirken, yukarıda da 
itibariyle ifade edildiği gibi onun, gerçek
lik bilimleri aracılığıyla objektif ve 
sistematik bilgisine ulaşmak; aralarında 
dengelerin kurulabilmesi için menfaatlerin 
gerçek ağırlıklarını saptamak gerekmek
tedir. Hukuk normu real verilerin ışığında 
formel adaleti somutlaştırırken, amaç 
ile araç arasında uygunluğu, ne adalet 
beklentisini ve ne de hukuk güvenliğini 
sarsmadan gerçekleştirmek zorundadır.

olarak

Bu ülkenin medeni usul hukukunda 
bir üst yargı 
ozgurlugunun
başvurmanın önkoşulu olarak) 
sınırı, bir işçinin aylık net gelirinin 
yaklaşık 1/3'üne tekabül
DM'tır (ZPO § 511 a). Diğer yandan, 
gerek Kütahya îş Mahkemesinin gerekçe
sinde, gerekse Anayasa Mahkemesi 
kararına karşı oyların gerekçelerinde 
yer alan önemli bir endişe kaynağı:
asgari ücreti de kapsayan bu yüzbin 
liralık sınırlamanın, işçi kesimine iş 
hukukuna ilişkin ihtilaflarda temyiz
yolunu tıkamak suretiyle zarar vermesi 
sorunu ise: iş uyuşmazlıklarında 800 
DM'lık sınırlama karşısında, iş mahkeme
sinin, istinaf mahkemesine başvurmaya 
hukuki ihtilafın taşıdığı ilkesel anlam 
nedeniyle izin vermesi durumunda, hiç 
bir parasal sınırlamanın 
olmamasıyla (ArbGG § 64) çözümlenmiş 
bulunmaktadır.

Alacak ve menkullere ilişkin
hukuki uyuşmazlıklarda revizyon mahkeme- 

başvuru, belirli koşullarda parasal 
sınırlama olmaksızın da gerçekleşebilmek- 
te (ZPO § § 545, 546, 547, 566a ),
aksi halde bu kesin sınır medeni yargıla
maya tabi uyuşmazlıklarda 40.000 DM 
olarak belirlenmiş bulunmaktadır. İş 
uyuşmazlıkları yargılamasında ise revizyon 
mahkemesine başvurunun önkoşulu olarak 
herhangi bir parasal değer veya miktar 
sınırlaması aranmamaktadır (ArbGG s s
7 2 76)

Daha da incelendiğinde görülecektir 
Alman yasakoyucu

merciinde hak arama 
(istinaf mahkemesine 

kesin

eden: 700

konumuz

da"Toplumsal doğru"
nitelenendi5) ve hukuk normunun, gerçek
leşmesine hizmet ettiği ve nihai amaç 
olarak içerdiği "kamu yararı"m (14) 
gerek bireysel, gerekse kollektif herhangi 
bir menfaatin tek başına esas alınmasında 
değil, bilakis bütünsel bir harmoninin 

görmek gerekir. Bu 
senfonik bir 

ki yanıltıcı

sözkonusu

sine
yaratılmasında 
anlamda kamu 
esere benzetmek, 
olmayacaktır.

Hak arama alanının 
eğilimi gösterdiği ve hak arama özgür
lüğünün sosyal devlet anlayışı çerçevesinde 
daha çok maddi imkânlara sahip kılınması 
yolunda düzenlemelerin getirildiği çağımız
da kamu yararını, Yargıtaym işyükünün 
her ne pahasına olursa olsun hafifletil
mesinde değil, yurttaşın hak arama 
özgürlüğünde görülen menfaat ile Yargıta- 

hafifletil meşinde dar 
menfaati arasında

yararını
sanırım

genişleme

ki (12) Federal , ... ..
getirmiş bulunduğu parasal nitelikteki 
ölçüyle, bu ölçünün bertaraf edilebileceği 
koşulları da düzenleyerek hak arama 
özgürlüğünün özüne dokunmamakta 
duyarlı davranmıştır. Hem istinaf hem 
de revizyon mahkemesinin işlevim birlikte 
üstlenmiş bulunan Yargılayın ışyukunun 
parasal ölçüye dayanan kesin sınırlamayla 
hafifletilmesinin amaçlanmasında,

yın, işyükünün 
anlamda taşıdığı 
kurulacak dengede aramak gerekir.

Buna göre, HUMK'nun 427. madde— 
sinde parasal değer ve miktar ölçüsüyle

kesin engelleme.bulunangetirilmiş .
hukukun hem real hem de ideal faktorle-hak
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rinin takdirinde yanılgıya düşülmüş 
olduğunu ortaya koymaktadır. Sözkonusu 
vüzbin liralık sınırla amaçlanan işyükü 
azalması muhtemelen yıllık gelen dava 
sayısının 1/81 i dolayındadır. Buna karşılık, 
hakkını alamadığına inanan dava tarafları
na vazgeçmeleri emredilen sözkonusu 
ekonomik değer ise yukarıdaki verilerin 
ve karşılaştırmaların ışığında geniş bir 
halk kesimi için hala dikkate değer bir 
önem

duyarlık çerçevesinde 
olan parasal kesin sınır ile;
- yurttaş y kesin hüküm sonucu 
kaybettiğine inandığı ekonomik değerden 
kolaylıkla vazgeçebilir durumda olmalıdır. 
(Aksi halde sosyal ve ekonomik verilere 
aykırı bir biçimde kategori oluşturulma
sıyla burada sözkonusu olan iustitia 
distributiva adaletsizliğe dönüşecektir.)
- elenen hukuki ihtilafların oram olabil
diğince düşük bir düzeyde tutulmalıdır. 
(Çünkü bu oran yükseldikçe hukuk 
güvenliği her boyutuyla sağlanamaz 
bir duruma geliyor demektir.)
- gerçeklesen işyükü azalması Yargıtayca 
hissedi lebi İm elidir. ( Parasal değer ve 
miktar sınırlamasıyla sağlanan işyükü 
azai masını hissettirmenin, sözkonusu 
barajı yükseltmenin yanında daha etkili 
ve# güvenli diğer bir yolu; ilgili hukuk 
dairelerinde çalışan

getirilebilecek

arzetmektedir. Diğer yandan
ulaşamamış bu katı hukuk 

normu ile hukuk devleti olmanın temel 
koşullarından sayılması

amacına

gereken hak 
özgürlüğünün özüne dokunulmuş 

bulunmaktadır: Hak arama özgürlüğünün 
varlığından sözedebilmek için ilk derece 
mahkemelerine başvurma imkânının 
yeterliliğinden hareketle, üst derece 
mahkemelerine başvuru hakkının bu 
özgürlüğün özünden sayı î am ayacağ i m
ileri sürmek, belirli bir hak sahibi 
kategorisini çağdaş hukuk devletinde 
ulaşılmış bulunan hak arama imkânlarının 
belirlediği hak arama özgürlüğü tanımı 
yerine, çağımızın çok gerisinde kalmış 
bir hak arama özgürlüğü tanımına tabi 
tutmak olmaktadır. Ya da hak aramada 
her hak sahibinin özgür ama bazılarının 
ise "daha özgür" olduğunu zorunlu bir 
sonuç olarak düşünmek gerekecektir.

Taşınır mal ve alacak davalarında 
parasal değer ve miktar ölçüsü, Yargıla
yın işyükünü hafifletmek amacıyla 
ancak aşağıdaki koşullarda kesin sınır 
olarak düşünülebilir: Batılı devletlerin 
medeni yargılamada ve is uyuşmazlıkları 
yargılamasında bir üst 
başvurma yolunu kapatırken

arama

hakim sayısını
Bu tür bir destekle 

böyle bir hukuk kuralı hukuk idesinin 
gereklerine 
olacaktır.)

artırmaktadır.

ters düşmeye zorlanmamış

Sonuç olarak, miktar veya değeri 
yüzbin lirayı geçmeyen taşınır mal 
veya, alacak davalarına ilişkin ilk derece 
mahkeme kararlarına karşı temyiz 
yolunun kapatılmasında görülen kamu 
yararının, yukarıda belirtilmiş bulunan 
bu üç temel koşulun 
gerçekleşmiş 
sözkonusu olabileceğini, bunlardan sadece 
bir veya ikisinin gerçekleşmesinin parasal 
kesin sınırda aranan kamu j'ararını 
temellendirmeye yetmeyeceğini söylemek 
gerekmektedir. îus 
aequi (17).

ancak birlikte
bulunması durumunda

mahkemeye
gösterdikleri

est ars boni et
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Yasama Yetkisinin Sının - Hukuk Devîeti - 
Kamu Yaran - Temel Hale ve Hürriyetlerin Sınırlanması

Ar.Gör. Turan YILDIRIM
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

idare Hukuku Anabilim Dalı öğretim Elemanı

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanunu'nun 427. maddesinin 26.2.1985 
günlü. 3156 sayılı Kanun'un 19. madde
siyle değişik ikinci, üçüncü ve dördüncü 
fıkralarının, Anayasa'nın 2., 10., 36. ve 
154. maddelerine aykırılığı nedeniyle 
iptaline karar verilmesi istenmiştir.

İptali istenen yasa hükümleri ise

"Anayasanın 1. maddesindeki Devletin 
Şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki 
hüküm ile. 2. maddesindeki Cumhuriyetin 
nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri . 
değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif 
edilemez.

Ayrıca, Yasama organı, yetkisini 
kullanırken, Anayasa hükümleriyle de 
sınırlanmıştır, 
yasama, yürütme ve yargı organlarını, 
idari makamları ve diğer kuruluş ve 
kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 
Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz 
(m. 11). Kanunların Anayasaya Uygunluğu
nun denetimi ise Anayasa Mahkemesi'ne 
bırakılmıştır (m. 148). Anayasa Mahkemesi 
kanunların Anayasaya uygunluğunu 
denetlerken; -Anayasa çerçevesinde- 
Yasama yetkisinin sınırlarını da belirlemiş 
olacaktır.

şeyledir : Anayasa hükümleri,
" Miktar.. veya değeri yüzbin

lirayı geçmeyen taşınır mal ve alacak 
davalarına ilişkin nihaî kararlar kesindir.

Alacağın bir kısmının dava edilmiş 
olması halinde, yüzbin liralık kesinlik 
sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.

Alacağın tamamının dava edilmiş 
olmas! ha inde, hükümde, asıl isteminin 
kabul edilmeyen bölümü yüzbin lirayı 
geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. 
Şu kadar kı karşı tarafça temyiz yoluna 
başvurulması halinde, düzenliyeceği cevap 
dilekçesinde temyize ilişkin itirazlarını 
ilen sürmesi mümkündür.h
t,-İri, M"nya?amı,za göre Vasama yetkisi 

ad,na Türkiye Büyük Millet 
Meclisi mndır. Anayasa yasama yetkisinin 
de vredı I mı yeceği ni öngörmektedir

Bu çalışmada, Anayasa Mahkemesi
nin yasama yetkisine yaklaşımı, E: 
1985/23, 20.1.1986 tarihli karar çerçeve
sinde incelenecektir.

Kararı. incelediğimizde yasama
yetkisinin hukuk devleti ve kamu yararı 
kavramlarıyla sınırlandığını görüyoruz.

Anayasa Mahkemesi'ne göre Anayasa
daki hukuk devleti prensibi, yasama 
yetkisini sınırlamaktadır. Yüksek Mahkeme, 
hukuk devleti ilkesinden hareketle 
adalet ve hakkaniyet ölçülerini" ortaya

(m.7).
Yasama yetkisine getirilen ilk 

sınırlama, Anayasa'nın 4. maddesinde 
düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;
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"Hukuk devletinin tanımına giren 
birçok unsurlardan birisi de kamu yararı 
düşüncesi olmaksızın, başka deyimle, 
yalnızca özel çıkarlar için veya yalnızca 
belli partilerin veya kişilerin yararına 
olarak herhangi bir yasanın kabul edilemi- 

Buna göre çıkarılması için

koymuş; yasama organının adalet ve 
hakkaniyet ölçüleriyle bağlı olacağını 
belirtmiştir.

"Kuşkusuz, Yasa Koyucu, yapacağı 
düzenlemelerde kendisine tanınmış olan 
takdir yetkisini, ancak anayasal sınırlar 
içinde kullanabilir, 
maddesinde öngörülen hukuk 
ilkesi, konulacak kurallarda adalet ve 
hakkaniyet ölçülerinin gözönünde tutulma
sını gerektirir.

Hukuk devleti ilkesi ve bu ilkeden 
çıkarılan "adalet ve hakkaniyet" ölçüleri, 
bu çalışmanın sınırları dışında tutulacağı 
için, Anayasa Mahkemesi'nin bir başka 
kararında hukuk devletini nasıl tanımla
dığına işaret etmekle yetinilecektir.

"Hukuk devletinin Anayasa'nın 
açık hükümlerinden önce hukukun bilinen 

ülkelerin benimseyip 
uyduğu ilkelere uygun olması gerekir. 
Böyle bir devlet, kamusal düzeni, güven 
ve huzuru bozan eylemleri etkili biçimde 
karşılayacak önlemleri seçebilir... Hukuk 

her eylem ve işlemi hukuka 
haklarına saygı gösteren,

Anayasa'nın 2.
devleti

yeceğidir.
kamu yararı bulunmayan bir yasa Anayasa'- 

2. (1961 Anayasa'sının) maddesi
kuralına aykırı nitelikte olur ve dava 
açıldığında iptali gerekir ..."(4) (5).

Anayasa Mahkemesi'ne göre, koşul
ların değişmesiyle kamu yararını karşıla- 

duruma düşen kanun hükümlerinin

nın

yamaz
dahi iptali gerekmektedir (6).

Anayasa Mahkemesi'nin 
kararlarından alıntılar yaparak,

çeşitli 
kamu

kavramının nasıl ele alındığınıyararı
aktarmaya çalışırsak :

"Kişinin ve toplumun huzur ve 
refahını sağlamak Anayasaya göre Devletin 
başta gelen ödevlerindendir. Ancak; 
haşhaş ekicileri açısından bu huzur ye 
refahın sağlanmasının yurtta isteyenin 
istediği yerde ve istediği kadar haşhaş 
ekip yetiştirmesine bağlı olduğu yolundaki 
bir görüşü savunmak şöyle dursun, bunu 
düşünmek bile Anayasa'nın temel ilkeleriy
le bağdaştırılamaz ... Bu sınırlamaların, 
haşhaş ekicisinin ekonomik durumuna 
olumsuz etki yapacağı düşünülse bile, 
yukarıda açıklanan 
genel sağlığın korunması amacına dayanan 
nedenler karşısında kanun koyucunun 
koyduğu sınırlamaların Anayasa'nın II. 
maddesindeki ilkeye ters düştüğü söyle
nemez." (7). ... ... ...

"Yapımları sırasında buyuk ölçüde 
İŞÇİ çalıştırılmamış yapılar için Sosyal 
Sigortalar Kurumunca istenecek prim ve 
cezalarını affederek vatandaşla idare 
arasındaki sonu gelmez uyuşmazlıkların 
bu yolla kolay, kesin ve külfetsiz bir 
biçimde çözümlenmesinde kamu yaran 
olduğu hiç bir şekilde yadsınamaz."

"... Yasanın kabul edildiği zamanda
ki koşulların bugün için tamamiyle yok 
olmuş bulunması karşısında söz konusu 
sınırlamaların bugün için kamu ya*arI 

gibi nedenlere dayandığı ileri sürüle
mez." (8)

ve tüm uygar

devleti,
insanuygun,

bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendı-
bir hukukher alanda adaletliren,

düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, 
Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan 
kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına

hukukun kamu yaran ve
egemen kılan,
üstün kurallarıyla kendini bağlı 
yargı denetimine açık olan, yasaların 
üstünde yasakoyucunun da bozamıyacnğı 
temel hukuk ilkeleri ve anayasa bulunduğu

geçersiz

Anayasa ve
sayıp

bilincinden uzaklaştığında 
kalacağını bilen devlettir." (1)

İncelediğimiz kararda Anayasa 
Mahkemesi, yasama yetkisini kamu 
yararı kavramı ile de sınırlamaktadır. 
Yüksek Mahkemeye göre yasa koyucu,
düzenlemelerinde kamu yararını dikkate 
alacaktır. Aynı içtihadın bir başka 
kararda daha sürdürüldüğünü görüyoruz.

"Yasa koyucuya verilen düzenleme 
yetkisi, hiç bir şekilde kamu yararını 
ortadan kaldıracak veya engelleyecek 
biçimde kullanılamaz (2).

esas

%«•<

noktasını kamuÇalışmamızın
kavramı oluşturacaktır. Anayasa

nasıl "... ' Yasanın gerekçesinde bu 
sınırlamanın yolsuzlukları önlemek 
amacı ile getirildiği açıklanmıştır. 
Adaletin yerine getirilmesine yardımcı 
olmak üzere kabul edilen ve bu niteliğin
den dolayı bir kamu hizmeti olan 
avukatlık mesleği hakkında _ böyle bir 
kuşkuya yer verilmesi doğru olmaz. 
Kamulaştırma davalarında avukatlık

yararlMahkeme'sinin

.1. alındığını 
çalışacağız (3).

Mahkemesi, kamu yararı 
tanımına

kamu yararını
incelediği-sonra

incelemeye
Anayasa

kavramını hukuk devletinin
unsurlardan birisi olarak nitelemekte

da kamugiren
ve kanunların amaç unsurunu 

olarak kabul etmektedir.yararı
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parası sözleşmesinin belli bir miktarı 
kapsamak üzere serbestçe yapılmasının 
kamu düzenini bozacak veya genel 
ahlak kavramı ile bağdaşmayacak, kişi 
hak ve özgürlükleri ile toplum yaran 
arasındaki dengeyi sarsacak bir sonuç 
doğurmayacağı için bu sınırlamada 
kamu yararı bulunduğu kabul edilemez 
..." (9).

sınırı konusunda-adeta-yeni bir ölçüt 
olarak kullanıldığı sonucuna dahi varmak 
mümkündür.

Karara karşı oy kullanan yargıçlar 
da temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması 
konusuna değinmişlerdir, 
diğer ilginç husus ise gerek Darıcıoğlu'- 
nun gerekse özden'in, teme! hak ve 
hürriyetlerin sınırlanmasında, 
hak ve hürriyetlerin özüne dokunulunma- 
ması" ölçütünü kullanmış olmalarıdır. 
(1961 Anayasası, M. 11)

Darıcioğlu'na, göre, "itiraz konusu 
kurallarla, toplumun büyük kesimini 
kendileri yönünden son derece önemli 
konularda ve miktar veya değer itibarıyla 
küçümsenmeyecek düzeydeki taşınır 
mal ve alacak davalarında, haklarını 
arama; mağduriyetlerini başka bir 
mercii önünde

Ancak bir

"Teme!
Yukarıdaki alıntıların ışığından 

hareket edecek olursak, Anayasa Mahke
mesi'nin, kamu yararı tanımı yapmak 
yerine, her somut olayda kamu yararının 
var olup olmadığını incelediğini söyleye
biliriz. Yüksek Mahkeme’ye göre kamu 
yararı, yasama ilişkilerinin amaç unsuru
nu oluşturmaktadır. Anayasa Mahkemesi’ 
nin içtihatlarına baktığımızda, kanun 
koyucunun herhangi bir kanunu vazederken 
hareket ettiği düşüncenin yanışı ra, 
yasanın doğurduğu sonucun kamu yararına 
uygun olup olmadığını da incelediğini 
görüyoruz (10).

Ortaya çıkan bir diğer sonuç ise 
kamu yararının ne olduğunu söylemek 
görevini Anayasa Mahkemesi'nin üstlen
miş olmasıdır.

İncelediğimiz kararda 
değer bir diğer nokta ise kamu 
kavramınının, temel hak ve hürriyetlerin 
sınırlanmasında, kullanılış şeklidir.

"Anayasa'nın 142. 
mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetki
leri, işleyişi ve yargılama 'usulleri 
kanunla düzenlenir denilerek, bu alanların 
Anayasa’ya uygun olarak düzenlenmesi, 
yasama organına bırakılmıştır, öteki 
temel hak

yargı
kanıtlama olanağından 

anlaşılmaktadır.yoksun bırakıldıkları 
Böylelikle belli davalar yönünden, hak 
arama özgürlüğünün özüne dokunulduğun
dan kuşku bulunmayan bir kısıtlama 
getirilmiş olmaktadır."

Yargıç Özden ise, Anayasa Mahkeme- 
yasama organının gelişigüzel 

yetki kullanmasını, uygun karşılıyamacağı- 
nı belirterek, dava konusu olan kanundaki 
sınırlamanın, hak 
özüne dokunduğunu söylemektedir.

"... Anayasa Mahkemesi yerindelik 
denetimi yapamaz ama yasama organının 
gelişigüzel yetki kullanmasını da 
karşılayamaz. Anayasa’nın öngördüğü, 
olayın ve işin niteliğine bağlı kararlar 
dışındakiler için parasal sınır sakıncalıdır. 
Sınırlama bu durumuyla, hak 
özgürlüğünün özüne dokunmaktadır."

İncelediğimiz 
Mahkemesi’nin kamu

si ’nin
dikkate

yararı
özgürlüğününarama

maddesinde

uygun

ve hürriyetler gibi, hak 
arama hürriyeti de kamu yararı dikkate 
alınarak sınırlanabilir."

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun, değişik 427. maddesiyle 
hak arama hürriyetine sınırlama getiril
diği açıktır. Nitekim Anayasa Mahkemesi 
de bu sınırlamaya işaret etmektedir.

Temel hak ve hürriyetlerle ilgili 
genel ve özel sınırlamalarda, Anayasamız, 
sınırlamanın sınırı olarak şu hükmü 
içermektedir. :

"Temel hak ve hürriyetlerle ilgili, 
genel ve özel sınırlamalar demokratik 
toplum düzeninin gereklerine aykırı 
olamaz, ve öngörüldükleri amaç dışında 
kullanılamaz." (M. 13)

Anayasa Mahkemesi, kamu yararı 
gerektirdiğinde temel hak ve hürriyetlerin 
sınırlanabileceğini belirtmiş olmasına

arama

kararda Anayasa 
yararını temel 

hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında 
ölçüt olarak kullandığını, kamu yararına
yeni bir boyut getirdiğini söylediğimizde, 
ortaya cevaplandırılması gereken bir 
başka soru daha çıkmaktadır, 
hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması 
sebebi olan kamu yararı ile sınırlamanın 
sınırı olan 
farklı şeyler midir ?

Bir başka deyişle, sınırlama sebebi 
ne sınırlâmanın sınırı arasında uyuşmazlık 
olabilir mi? Böyle 
varolduğu

Temel

kamu yararı birbirinden

bir uyuşmazlığın 
.. .. .... edilirse, hangisine
üstünlük tanımak gerekecektir ?

Kamu yararı, Anayasa’da, temel
ve hürriyetlerin sınırlanması sebeple

rinden biri olarak sayılmıştır. Ancak,
nayasa, bu sınırlamaların demokratik 

toplum düzeninin

kabul

hak
rağmen, bu sınırlamanın sınırlarının ne 
olacağını incelememiştir. Hatta karardan, 
"kamu yararı" kavramının sınırlamanın

gereklerine aykırı
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olamıyacağını ve öngörüldükleri amaç 
dışında kullanılamayacağını (m. 13)
belirtmektedir.

Anayasa'nın 13. madde hükmüne 
bakarak şöyle bir değerlendirme yapmak 
mümkündür.

Teme! hak ve hürriyetleri sınırlama
ya yönelik bir sınırlama, kamu yararına 
uygun görülüyorsa amaç unsuru açısından 
Anayasa'ya aykırılığından söz edilemiye- 
cektir.

Yüksek Mahkeme1 nin, sınırlamanın 
sınırı konusunu incelememesi, 1982 
Anayasa'sında kullanılan ölçütün yorumu
nun güçlüğünden kaynaklanabilir. Teziç, 
Anayasa Mahkemesi1 nin "demokratik 
toplum düzeninin gereklerini" kendi 
içtihadına göre yorumlamasının sakınca
larına işaret etmektedir (13).

Teziç'e göre, bu güçlük karşısında 
Anayasa Mahkemesi, "demokratik- toplum 
düzeninin gereklerini" içeriğini belirtmek- 
sizin bir "postulat" olarak kabul ederek 
Anayasadaki bazı ilkeleri dikkate almakla 
yerinmek yoluna gidebilecektir, "örneğin, 
Anayasa Mahkemesi, 1984 mahalli 
seçimlerinde, bütün partilerin TRT.'den 
yararlanmalarını yasaklayan kuralı 
yalnızca eşitlik ilkeleri ile sınırlı olarak 
incelemiş ve bu ilkeyi zedelemediği 
için, Anayasaya aykırı bulmamıştır."

Ancak, kamu yararı amacına 
uygun bir sınırlama demokratik toplum 
düzeninin gereklerine aykırı olduğunda 
ve öngörüldüğü amacın dışında kullanıl
dığında, konu unsuru açısından, sakat 
olacaktır. Yani ortaya çıkardığı sonuç 
Anayasaya uygun olmayacaktır. Ortaya 
çıkardığı sonuç Anayasaya aykırı olan 
bir düzenlemenin kamu yararına uygun
luğundan söz etmek de kolay olmayacak
tır. O halde temel hak ve hürriyetleri 
sınırlama sebebi ile sınırlamanın sınırı 
arasında farklılık olduğunu ve sınırlama
nın sınırının sınırlama sebeplerine oranla 
öncelik taşıdığını söyleyebiliriz.

Du değerlendirmeden yola çıkarsak, 
Anayasa Mahkemesi'nin, yasayla getirilen 
sınırlamanın kamu yararına uygun olduğu- 

tesbit ettikten başka; Anayasa'da 
belirtilen "sınırlamanın sınırı" ölçüleri 
içinde kalınıp kalınmadığını da inceleme
si gerektiği sonucuna varabilmek mümkün
dür. Nitekim, Anayasa Mahkemesi1 nin, 
1961 Anayasa'sının yürürlükte olduğu 
dönemde verdiği kararlarında bu yolun 
izlendiği görülüyor.

"Anayasa,
sözleşme özgürlüğünü mutlak 
olarak kabul etmiş değildir. Tersine, 
mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla 
ve yasayla sınırlanabilmesine olanak 
verdiği gibi ... sözleşme özgürlüğünü de 
yasanın kamu yararı bakımından sınırla
yabilmesi kuralını koymuştur. Anayasa'nın

sınırlamaların

(14).
Anayasa da yer alan siyasal, 

ekonomik ve sosyal kavramların hukuki 
nitelik kazandıkları, hukukun malı 
oldukları düşüncesiyle baktığımız için 
"demokratik toplum gerekleri" ölçütünün 
siyasal nitelikte olduğu (15) ve bu 
nedenle içeriğinin belirlenmesinin Anayasa 
Mahkemesi1 ni 
katılmaktayız. Bu nedenle demokratik 
toplum gereklerinin ne olduğunun 
Anayasa'daki ilkelerden hareketle 
tesbit edilebileceğini düşünmekteyiz. 
Nitekim doktrinde bu yolda açıklanmış 
görüşlere rastîanmaktadır (16).

Demokratik toplum
ilkeleri kullanarak

görüşünezorlayacağı
nu

gereklerini 
tesbitAnayasal

edebilmenin yanında, Anayasa Mahkemesi
nin tercih edebileceği bir yol daha 
vardır. 1982 Anayasasinın 13. maddesi, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihat
larının resepsiyonu olduğuna göre (17);

Mahkemesi, 13. maddeyi İnsan

mülkiyet hakkını ve 
ve sınırsız

Anayasa
Hakları Avrupa Mahkemesi'nin içtihatları 
doğrultusunda yorumlayabilir. Nitekim 
demokratik toplum anlayışında, Anayasa 
Mahkemesi, bugüne kadar 
standardını" kabul etmiştir (18).

Şimdi de Anayasa Mahkemesi'nin 
temel hak ve hürriyetlerin sınırlamasında, 
"sınırlamanın sınırı"

11. maddesine göre 
hakkın ve özgürlüğün özüne dokunmayacak 
bir nitelikte bulunması gerekir." (11)

"... Telgraf ve telefon hatlarının 
kurulmasındaki kamu yararı ise ayrıca 
bir açıklamayı gerekti rmiyecek belırgın- 

maddenin verdiği yetkiye 
telefon hatlarının 
da bu hatlarda 

ağaçların

"Avrupa

yorumlamasının ; 
kavramını kullanmasınınliktedir. 13. 

dayanılarak telgraf ve 
kurulmasına engel ya 
arıza yaratabilecek olan ,w. ,
dallarını budamak ve gerektiğinde 
ağacı tümden kesmek mülkiyet hakkının 
kullanılmasını son derece zor aş >r‘

kullanılmaz hale sokan ışlemler- 
" (12).

kamu yararı 
sonuçlarının ne olabileceği tartışılmaya 
çalışılacaktır.

Ancak, ortaya bir takım sonuçlar 
koymazdan önce Anayasa Mahkemesi'nin 
yasama yetkisini nasıl tanımladığını, 
kendi görev ve yetkilerini ne şekilde 
değerlendirdiğini özetlemek gereğiniveya onu 

den değildir • ••
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duymaktayız.
Anayasa

yetkisini asli bir yetki olarak tanımlamak
tadır. Bir başka kararda Anayasa Mahke
mesi, yasa koyucunun takdir yetkisinin 
Anayasa ve üstün hukuk kurallarıyla 
sınırlı olduğunu; Anayasa Mahkemesi'nin 
yasama organının takdirine bağlı konu 
ve alanlara el atamıyacağını belirtmekte
dir. Yüksek Mahkeme’ye göre bir yasa 
kuralının yerinde olup olmadığı, yarar 
ya da zarar getirebileceği konusu uygunluk 
denetimi dışında kalan bir husustur. 
Anayasa Mahkemesi yalnızca, Anayasa 
kuralları karşısında uygunluk ya da 
aykırılık üzerine durarak denetleme 
yapabilir.” (19).

Anayasa Mahkemesi incelediğimiz 
kararda, yasama organının takdir yetkisinin 
Anayasadaki temel ilkelerle ve güvence 
kurallarıyla sınırlı olduğunu belirtmekle 
beraber, temel hak ve özgürlüklere sınırla
ma getiren düzenlemeleri kamu yaran 
kavramıyla
Mahkeme’ye göre yasama organı, "miktar 
veya değeri yüzbin lirayı geçmeyen 
taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin 
nihai kararların kesin olmasını davaları 
süratlendirmek ve Yargıtayın yükünü 
hafifletmek düşüncesiyle kabul etmiş, 
bu kararların bir kere de Yargıtayca 
incelenmesinde kamu yararı görmemiştir."

Bu bilgiler ışığında varılabilecek 
ilk sonuç temel hak ve hürriyetlerin 
sınırlandırılmasında kamu yaran ölçütünün 
kullanılmasının, yasama organına oldukça 
geniş bir takdir sahası bırakacağıdır.

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlan
masında Yüksek Mahkeme, yasa koyucunun 
"yalnızca Özel çıkarlar için veya yalnızca

belli partilerin veya kişilerin yararına 
olarak" (20) bir düzenlemeye gidip 
gitmediğini tespit etmekle yetinecektir.

Bu durumda Anayasa Mahkemesi 
kendi görev alanını sınırlayarak (21) 
teme! hak ve hürriyetlerin korunması 
fonksiyonunu gereği gibi yerine getirme
miş olmaktadır.

Öte yandan kamu 
olduğunun yargısal denetim 
Yüksek Mahkeme tarafından söylediğini 
gözönüne alırsak; yukarıda gördüğümüz 
gibi Anayasa Mahkemesi, sadece yasa 
koyucunun sadece özel çıkarlar için 
veya yalnızca belli partilerin veya 
kişilerin yararına olarak bir düzenleme 
yapıp yapmadığını araştırmakla yetinme
yerek, yasaların doğurduğu 
kamu yararına uygun olup olmadığını 
da incelemiştir. Koşulların değişmesiyle 
kamu yararını karşılayamaz 
düşen kanun hükümlerinin dahi iptalinin 
gerektiğini söyleyen(22) Mahkeme, doğaldır 
ki her somut olayda kamu 
olup olmadığını da inceleyecektir.

Bu düşünceden hareket edilirse, 
her somut olayda bir kavramı kullanmakla 
temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması 
konusunda inisiyatifi elinde tuttuğu 
sonucuna varmak mümkündür. Bu durumda 
ise yasama organı, hangi düzenlemenin 
Anayasaya
olacağını bilememenin 
başbaşa bırakılmış olacaktır.

Her iki ihtimalin de olumsuz 
sonuçlarının ortadan kaldırılması için, 
Anayasa Mahkemesi’nin temel hak ve 
hürriyetlerinin sınırlandırılmasında sınırla
manın sınırının ne olacağı konusunu açıklığa 
kavuşturması gerekmektedir.

Mahkemesi, yasama

yararının ne
aşamasında

sonucun

duruma

açıklamaktadır. Yüksek yararının var

uygun; hangisinin aykırı 
tedirginliğiyle

Dipnotları : az olan kişilerin çıkarlarına 
üstün tutulmasını ifade eder. Şu halde 
kamu yararı denilince, bireylerin ve 
birey topluluklarının dışında bir soyut kav
ram düşünülmelidir. Ancak bazan çatışan 
yararlar arasında nitelik dengesi yoktur. 
Sayıca az olan topluluğun ya da bir 
tek kişinin çıkarı, çoğunluğun, kalabalığın 
çıkarlarından çağdaş değer ölçülerine 
göre daha üstün olabilir ... Ama aynı 
nitelikte çıkar ve haklar çatışırsa, 
gene sayısal çokluk ağır basacak, kamu 
yaran o yönde olacaktır.”

sayıca

(1) E. 1985/31, K.1986/1;
19102. ’

(2) ^E. İ985/İ’ K. 1986/4;

RG. 9.5.1986-

RG. 10.7.1986-

(3) Yayla kamu 
tanımlamaktadır.
"Kamu yararı, toplum içindeki önlenemez 
yarar çatışmalarında, çoğunluğun azınlığa; 
sayıca çok olan

yararını şu şekilde

çıkarlarının,grup
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(6) E. 1977/1, K. 1977/20; RG. 5-12-1977- 
16130.
(7) E. 1986/16 K.1986/25; RG.31.1.1987- 
19358.
(8) E.1963/156, K.1966/34; RG. 8.5.1967 
-12597.
(9) E. 1962/286, K, 1963/53; RG. 8.6.1963 
-11423.
(10) Maksat unsurunun objektifliğini 
kabul etmemiz, bizi bu sonuca ulaştırmak
tadır. Maksat unsurunun 
hususunda bkz. Yayla, Y.;
Unsuru, Takdir Yetkisi ve Anayasa 
Mahkemesi, î.H.F.M. C.30, s.3-4, sf. 1034

m esi ve

(21) " Anayasanın başlangıç bölümünün
'Türk varlığının Devleti ve ülkesiyle 
bölünmezliği esası'm getiren yedinci 
fıkrası ve 'Türkiye Devleti, ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bir bütündür' kuralım 

maddesinin birinci fıkrası 
yabancı

objektifliği 
Maksat

içeren 3.
karşısında hiçbir organının 
ülkelere Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
sınırlan içinde taşınmaz mal edinmesi 
için izin vermeye ya da bu yolda Bakanlar 
Kuruluna takdir hakkı tanımaya yetkisi 
bulunmamaktadır. Bu nedenlerle 3278

ve 2. maddeleri

vd.
Teziç'e göre ise, "Anayasa Mahkemesi 
benzetimim yaparken, kanunun gerçekten 
kamu yararı amacı ile mi yapılıp 
yapılmadığını" denetleyebilecekti r.
"Kanunun kamuya yararlı olup olmadığı

yerindelik sayılı Kanunun 1. 
öncelikle bu

bir siyasi tercih ya da 
(opportunite) sorunudur ve Anayasa
Mahkemesinin denetimi dışındadır." 
Bkz. Teziç, E. ; Anayasa Hukuku,
İstanbul 1986, s. 193.
(11) E. 1963/127, K. 1965/47; RG. 28.1.1966 
-12238.
(12) E. 1976/3, K.1976/23; RG. 15.7.1976 
-15647.

bakımdan
Başlangıç bölümünün yedinci fıkrasına 
ve 3. maddesinin birinci fıkrasına 
aykırı görülmüştür." (E.1986/18, K.1986/ 
24: RG. 31.1.1987-19358.)

Yukarıdaki ifade de anlaşılacağı

Anayasanın

üzere, Anayasa Mahkemesi'nin -Yasama 
organı lehine- kendi görüş alanını 
kısıtladığı yolunda kesin bir eğilimden 
söz etmenin de mümkün olmadığını 
belirtmek gerekir.

(22) E.
1973-14418.

(13) Teziç, Sh. 196.
(14) Teziç, sh. 196.
(15) Teziç, sh. 196.

(16) Duran, L.; Türkiye'de Anayasa

1972/14, K. 1972/34; RG. 11/1/
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Kitap İncelemesi :

GRUNDGESETZ UND VÖLKERRECHT 

- Bezüge des Staatsrechts zum Völkerrecht und EuropaFecht-

(Rudoîf Geiger : CH.Beck’sche Verîagsbuchhandîung München 1985, 419 s.)

Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIZ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Avrupa Ekonomik Völkerrecht" başlığındaki kitabı, yukarıda 
belirlenen çerçeve gözönüne alınarak 
işlenmiştir. Eser, dokuz kısım ve yirmialtı 
bölümden oluşturulmuştur, 
dokuz kısımda incelenirken, bölümler 
arasında kopukluk 
Bağlantılı işlenmiş olduğundan, 
için bu durum, 
akıcılığı sağlamaktadır. Birinci kısım 
iki bölümden ibarettir: Birinci bölümde, 
Devletler Hukukunun özellikleri ve 
yapısı; ikinci bölümde, Devletler Hukuku 
ile ülke hukuku arasındaki ilişki incelen
miş, konuya ilişkin teoriler üzerinde 
durulmuştur. özellikle, 
ülke hukukunun birbirleriyle olan etkileş
meleri

topluluğunun 
kurulması ile Batı Avrupa devletlerinin 
bütünleşmesi süreci başlatılmıştır. 1957 
Yılından bu yana bu süreç, her geçen 
gün pozitif yönde gelişmeler kaydetmiştir 
ve kaydetmektedir. Nihaî hedef, Avrupa 
bütünlüğüne (İntegration) ulaşmaktır. 
Türkiye, bu süreçte ve nihai hedefte 
buluşmada, 1963 tarihli Ankara Antlaşm 
ve 1970 tarihli Katma Protokol*u imzala
mak suretiyle iradesini beyan etmekle 
randevulaşmıştı r. Bağlantılı olarak bu 
yıl içinde (1987) Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna tam üyelik başvurusunda 
bulunmuştur. Böylece, glecekte Avrupa 
Topluluğu içinde yer alma isteğini, 
bütünleşme aşamasında üzerine düşeni 
yapacağını somutlaşmış 
açıklanmış bulunmaktadır.

İkinci Dünya Savaşından ve özelikle 
"Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurulma
sından

Konular

gözlenmemektedir.
okuyucu 

okuma ve kavrama
ası

Devletler ve

açıklanmış, bu etkilenmenin 
devletten devlete farklı ölçülerde olduğu 
vurgulanmıştır. Bunun böyle olmasının 
nedeni, her devletin kendi iç düzeninin 
uluslararası hukuk düzenine uyarlamadaki 
temel kararlılığına bağımlı olduğu belirtil
miştir. Federal Almanya’nın bu hususta 
ise, İkinci Dünya Savaşının neticeleri 
dolayisiyle diğer ülkelere oranla farklılık— 

somutlaştırmalarla dile 
getirilmiştir. İkinci kısımda, Devletler 
Hukuk süjeleri ve Almanya’nın Devletler 
Hukuku bakımından konumu açıklanmaya 
çalışılmış, ilişik olarak da 
statüsü üzerinde durulmuştur. (^cüncü 
kısım, Devletler Hukukunun kaynakları, 
sözleşme hukuku, Federal Almanya’nın 
Devletler Hukuku normlarının oluşumuna 
katılımı başlıkları ile üç bölüm halinde 
sunulmuştur. Bu kısmın son bölümünde, 
dış ilişkilerin Anayasa Hukuku çerçevesin
de incelenmesi yapılmıştır. Doktrinin 
geliştirilmiş olduğu "Auswaertige Gewalt" 
kavramının açıklanması üzerinde durulmuş

görünümde

sonra, Devletler Hukukunda 
. gelişmeler gözlenmektedir, ilişkili olarak 

daL Devletler Hukuku öğretiminde de 
değişiklikler oluşmuştur. Gelişme ve 
değişiklikler, Devletler Hukuku konuları
nın genişlemesine - Kıta sahanlığı, devlet
ler dışında kişilerin ve kurumların da 
Devletler Hukuku süjeleri olabileceği - 
devletlerin iç hukukunun temelini oluştu
ran Anayasa Hukuku ile çok daha açık 
b!.r.. ş.?ki!de, yakınlaşmasına, içiçe olma 
gorunumu almasına vesile olmuştur.

Münih Üniversitesi öğretim üyelerin- 
ve aynı zamanda Münih İstinaf 

Mahkemesi (Oberlangericht) üyesi olan 
Prof.Dr. Rudolf Geiger'in kaleme aldığı, 

Jurıstısche Kurz-Lehrbücher 
C.H. Beck München"
1985 yılı basımı,

lar arzettiği

Berlin'in

den

Verlag 
yayınlarından 

"Grundgesetz und
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olan ilişkisi bölümleri, Federal Almanya* 
nın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
ilişkisi üst başlığında beşinci kısımda 
araştırma konusu yapılmıştır. Altıncı 
kısımda, devletlerin Devletler Hukuku 
bakımından yetki sahaları; 
kısımda, diplomasi ve konsolosluk ilişkileri 
hukuku; sekizinci kısımda devletlerin 
barış içinde beraber yaşamaları ve 
barış güvenliğine ilişkin Devletler Hukuku 
temel prensipleri; dokuzuncu ve. . son 
kısımda ise Devletler Hukukuna ilişkin 
sorumluluk (Haftung) ve kendi kendine 
yardım (die erlaubte Selbshilfe) kavramla- 
n üzerinde durularak ayrıntıya inen 
açıklamalar yapılmıştır.

Prof.Dr. Geiger'in yapıtı, özellikle 
Devletler Hukukunu, Anayasa Hukukuna 
ilişkilendirerek işlenmiş olması bakımından 
öğretici ve ilgi çekicidir. Gerekli görülen 
yerlerde Anayasanın ilgili maddelerine 
dayanılarak günümüz Devletler Hukukunun 
(Alman örneğinde) görünümü sergilenmek 
istenmiştir. Bunu, üçüncü kısmın dokuzun
cu bölümünde " Die Minvirkung der 
Bundesrepublik Deutschland an der 
Schaffung von Völkerrechtsnorm.en 
(S. 141 vd.) ve dördüncü kısmın onbırıncı 
bölümünde "Die Übernahme völkerrecht- 
liclıer Normen in die deutsche 
Rechtsordnung" (S. 185 vd.) baş ıklan
içeriği incelendiğinde görmek olanaklıdır. 
Devletler Hukunu, Anayasa Hukuku ile

isteyenler

ve kuvvetler ayrılığı ilkesi ile bağlantılı 
olarak bilgi verilmiştir. Anayasanın 59. 
maddesi hükmü ışığında antlaşmaların 
oluşumu ve anayasa uygunluk sorunu 
öğretici bir yaklaşımla ele alınmış, 
antlaşmaların anayasaya uygunluğunun 
yargısal denetimde anayasa yargısında 
bir istisnaya yer verildiği belirtilmiştir. 
Federal Almanya'da anayasal yargılama
da normlar, Türkiye'de olduğu gibi kural 
olarak yayınlanıp yürürlüğe girdikten 

denetlenebilirler. Fransız sisteminin 
(prdventif - önleyici) aksine, 
sistem (düzeltici)
Bunun tek istisnası Antlaşma Kanunlarıdır 
(Vertragsgesetz). 
kanunla iç hukuka transferi sürecinde, 
kanun yayınlanıp yürürlüğe, girmesinden 
önce Federal Anayasa Mahkemesinin 
denetiminden geçirilebilirler (1)- Bu 
husus, ne • Anayasada ne de Yüksek 
Mahkemenin Kuruluş Kanununda (BVerfGG) 
tespit edilmemiştir. Fed.An.Mah. içtihadı 
ile kabul edilmiştir. Gerekçe olarak da, 
yürütmenin emrivaki (vollendete Tatsache- 
fait accompli) ile anayasaya aykırı 
antlaşmalar yaparak,Federal Cumhuriyetin 
Devletler Hukuku sahasında yükümlülükler 
altına girmesine engel olma 
belirtilmiştir (s. 176). Dördüncü kısımda 
Devletler Hukukunun Federal Alman ıç 
hukukuna etkisi başlığını taşımakta; 
Devletler Hukukunun iç hukuka etkisinde

Devletler Hukuku 
hukuk düzenine

sonra
rdpressif 

benimsenmiştir.

birAntlaşmalar,

amacı

kavramak
için, Prof.Dr. Geiger'in eseri vazgeçilmez 
bir başvuru kitabıdır. Ne yazık ki, 
Türkçe'ye çevirisi yapılmamıştır. Almanca 
bilen ve bu sahaya ilgi duyanlara yararlı 
olacağı inancı ile tetkik etmeleri tavsiye 
olunur.

temel sorunlar ve
normlarının Alman . .
alınması bölümlerine ayrılarak İncelenmek
tedir. Avrupa birliğinin Devletler Hukuku 
bakımından temelleri, Avrupa Ekonomik 

Hukuku, Avrupa Topluluk 
devletler iç hukuk sahasına

Topluluğu
Hukununu

Dipnotları:
Friesenhahn, Die 
1963 S. 48.———B5SSyMıEf(1) Hans Spanner, Das

Verfassungsgerichtsbarkeıt in der
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HUKUKÇUNUN "ETHOS" U M

Ord.Prof.Dr. Sulhi DÖNMEZER
İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

öğretim Üyesi

hâlâ oyarım yüzyıl önce atılmış ve 
yolda mesafe almaya çalışan bir 
meslek eskisinin bazı tavsiyelerini 
naklederek sohbette bulunmak istiyorum.

Hemen açıklamalıyım ki, içine 
girmek üzere bulunduğunuz bu gerçek 
dünyada, eskiden olduğu gibi uzun yaz 
ve kış tatilleri, ders kesimleri, sınava 
girmek üzere hazırlık yapılması için 
yeterli zaman bırakılması gibi olaylar 
artık sona ermiştir, üç ay süren tatillere 
veda etmek zamanı geldi.
2- Hukukçuluk toplumsal 
içerisinde yer alan meslek ve meşguliyet
ler arasında mensubuna en çok meşakkat 
çektireni ve fakat en ziyade zevk vereni
dir. Hayatımda karşılaştığım yüzlerce 
hattâ binlerce insandan bir çoğu bana 
gençliklerinde hukukçu olmak istedikleri
ni ve fakat çeşitli engeller sebebiyle 
muvaffak olamadıklarını ve bundan 
dolayı duydukları teessüfü sık sık belirt
mişlerdir/ Başka meslekler bakımından 
aynı duygu ve hasreti izhar etmiş 
bulunanlara ise nadir olarak rastlamışım-

1- Fakülte Kurulumuz bu yıl Fakülteyi 
başarı ile bitirmiş bulunan genç meslek- 
daşlarımızın diplomalarının verilmesi 
vesilesiyle yapılacak törende gençlere 
son dersin tarafımdan verilmesini rica 
ettiğinde bunu büyük bir iltifat ve bir 
armağan telâkki ettim. Genç hukukçulara 
Fakültemiz adına son bir ders vermek 
heyecan verici bir olaydır.

Sîzlerin şimdi başarı ile bitirmiş 
bulunduğunuz 
bundan yarım yüzyıl önce mezun olmuş 
ve ondan sonra da bütün hayatım genç 
hukukçuiarın, bilim adamlarının yetiştiri 1 —

üstünlüğü 
için gayretlere

FakültesindenHukuk

işbölümü

meşine, ülkemizde hukukun 
ilkesinin yerleşmesi 
tahsis etmiş ve bugün de eksilmeyen
bir çalışma temposu
çabayı
kıdemli bir hukukçu sıfatıyla bana,

mesleği üzerinde bir 
fırsatını

içerisinde aynı 
bulunan yaşlı,sürdürmekte

sizleıle hukuk
bulunmak verensöyleşide

arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem 
azdır.

Geçenlerde Amerikan yazarlarından 
\Ves Smith'in (Gerçek Dünyaya Hoşgeldiniz) 
adlı eserini okuyordum: Yazar gençlere 
hitab eden bu yapıtında "tebrikler 
mezunlar, Fakültelerini, okullarını bitiren
ler; gerçek dünyaya hoşgeldiniz" diyerek 
söze başlıyor ve "Gerçekten zahmetli 
ve çok yorucu bir yola girmek üzeresiniz; 
artık önceden kimsenin ilân etmediği 
ve sizin de talibi olmadığınız dersleri 
hergün hayattan alacaksınız. Sîzlerden 
önce bu yolu geçmeye girişmiş olanlardan 
bazı akıllı tavsiyeler alınız, bunlar size 
yardımcı olabilir" diye devam ediyor.

İşte ben de, hukuk mesleği demlen 
şu zorluklarla dolu meşgaleye sîzlerden

dır.
Hukukneden böyledir ?

ve kol ay mı dır; insan
Acaba

mesleği rahat 
kolaylıkla mı hukukçu olur ? Yoksa bu 
meslek mensuplarına olağanüstü maddî 
karşılıklar mı sağlıyor ? Hukukçunun 
toplumda gördüğü itibar diğer meslek 
mensuplarına nazaran çok mu fazladır ?

ilkinden3- Sorulara cevap vermeye 
başlayalım : Ne kolaylıkla hukukçu 
olunabilir ve ne de hukuk mesleği 
rahat ve kolaydır. Tam tersi; bir kere 
iyi hukukçu olmak için, gerçekten 
olan hukuk tahsilini bitirdikten sonra 
bütün bir ömür çalışmak,

zor

okumak,

Hukuk Fakültesinin 1986-1987 ders yılı mezunlarının diploma(*) Marmara Üniversitesi
töreninde yapılan konuşma.
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Sebatkâr. azimli olmak, şüphe 
hallerde içine düşülebilecek 

kı rıklığjndan, cesaretsizlikten

düşünmek, incelemeler yapmak gerekmek
tedir. duyulan 

hayal
hemen kurtulmak; çöküntü ve bezginlikle
ri süratle sırttan atabilme yeteneğidir. 
Daima daha yüksek standartlara yönelmek 
azimli olmanın bir işaretidir.

Beceriklilik, insanın girdiği mesleğin 
ilk yıllarında veya değişme zamanlarında 
özellikle zarurî olan ve zekâ ve soğukkan
lılıkla

Söze genelden başlayalım ve her 
meslek veya meşgalede başarılı olabilmek 
için varlığı gerekli ortak 
değer ve unsurları belirtmeye çalışalım; 
sonra hukuk mesleği bakımından gerekli 
olanları ayrıca gözden geçirelim:

Toplumsal hayatın en önemli 
sosyal güç ve süreçlerinden birisi barış 
içinde bir mücadele şekli olan rekabet
tir. Rekabet aynı hedeflere ulaşmayı ve 
toplumsal mutluluğu sağlayacak iyilikleri 
gerçekleştirmek üzere kişilerin ve grupla
rın barışçı çabaları olarak da tanımlana
bilir. Bazıları rekabetin sadece ekonomik

özellikleri

hareketleri idare edebilmeyi
sağlayan yetenektir.

Sağduyu. insandaki ehliyet ve 
kabiliyetlerin dengeli olmasına, beşerileş
miş zekâya dayanan tutumdur.
5- Her meslek ve meşguliyette başarılı 
olabilmek üzere kişide mevcut bulunması 
gerekli bu vasıflara ilave olarak hukuk 
mesleğine girmiş olan bakımından 
lüzumlu diğer bir takım vasıflar ve 
yetenekler daha vardır ve bunlar iyi 
hukukçu olmanın şartlarını oluşturur. 
İster hakim ve savcı, ister avukat, 
ister hukuk müşaviri veya hukuk uygula
masını gerektiren herhangi bir diğer 
meslek mensubu olunsun, mutlaka şu 
yeteneklere sahip olunacaktır :

Bir kere sağlam bir hukuk bilgisi 
temel şarttır. Fakülteden mezun olan 
bir genç bir kısım temel bilgileri elde 
etmiş olur ama bunların yıllar sürecek 

ve hiç bir zaman bitmeyecek bir 
çalışma ve gayret içerisinde durmadan 
ikmali, değiştirilmesi gerekecektir. Bu 
itibarla iyi bir hukukçu için yeni bilgiler 
elde etmek, bilgisini yenilemek 
sürekli

alanda geçerli olduğunu sanırlar; oysa 
hangi nitelikte ve alanda olursa olsun 
bir yarış söz konusu olduğu zaman 
rekabet süreci faaliyete geçer. Rekabet, 
sosyal sistemde yer alan mevkilere en 
ziyade ehil olanların gelmesini sağlamak 
suretiyle toplumsal hayatta ayıklanmayı 
(seleksiyon) da yerine getirmiş olur. 
Demek oluyor ki, aslında toplumda 
başarı, rekabetin sağladığı ayıklanma 
süreçinde eleğin üstünde kalmak demektir. 
Ancak, her toplumda olduğu gibi, Türk 
toplumunda da başarılı olabilmek için 
eğitim görmüş olmak, bunu sınavlarla 
ispatlamak gibi objektif bir 
yetenekler zarurîdir ama. ferdin kendisini 
kabul ettirmek bakımından sahibi bulun
ması gerekli kişisel vasıfların da başarı 
hususundaki rol ve fonksiyonu gözardı 
edilemez. Aslında kişisel başarı bu iki 
türlü

takım

üzere
çalışmak zorunludur. Sürekli 

bilgi elde etmek için çaba göstermeyen 
bir hukukçu, bir süre sonra hiç bir 
hukukî ihtilafı çözümleyemez hale ve 
duruma gelir.
6- Hukukçu mutlaka iyi Türkçe bilmeli, 
kelimeler üzerinde ırkçı 
yapmadan sözcük dağarcığ 
genişletmelidir. İster iddia, ister savunma, 
ister karar,

yeteneğe dayanır. İnsan başarıl 
olmak için diğerlerini etkileyebilmeli 
gerektiğinde ikna edebilmeli 
bunlar için de bazı özel vasıf

ve bütün 
ve şahsî

yeteneklere sahip olmalıdır.
4- Ancak her alanda, her meşguliyet 
ve meslekte başarılı olabilmek için 
mutlaka malik olunması gerekli genel 
bir takım vasıflar da vardır. Cooley bu 
husuta beş vasıf tespit etmiştin Nefis 
kontrolü, teşebbüs kabiliyeti (enterprisej 
sebat, azim taannüt, İsrar (perseverenne). 
maharet, beceriklilik (adress), sağduyu.
7 Nefis" kontrolü, geçici' “dürtüleri 
(ımpulsj akla, aklî kurallara tabî kılabil
mek, bir meşgaleyi 
şekilde bıkmadan 
yeteneğini ifade eder.

Teşebbüs kabiliyeti, hayatta deney
ler yapabilmek, bir şeyi bir defa deneyip 
başarısız olunca onu terketmek yerine 
bir kere daha, gerektiğinde onlarca 
defa aynı deneyi tekrarlamak, 
bazan saldırgan olabilmek kabiliyetidir

ayırımlar 
ını sürekli

hüküm biçiminde olsun, 
hukuk uygulamasında yer alan metinler, 
dünyanın her yerinde yazıldığı dilin 
güzel örneklerini teşkil ederler. Hukukî 
zekâyı belirten açık ve seçik brr ifadeyle 
ve güzel Türkçeyle yazılmış bir 
bir temyiz lâyihası, 
dâvânın

kuralına savunma, 
emin olunsun ki, 

kazanılmasında, müvekkilin 
hukukunun tespit ettirilmesinde büyük 
katkı sağlar, elirtilen vesikaları, işlemle
ri incelemek durumunda bulunanlar, 
un arı ne kadar kolaylıkla analayabilir- 
erse, o ölçüde iyi sonuç alınması 

imkanı da ortaya çıkar. Bu itibarla, 
bizde bazan örneğine rastlandığı üzere

uygun
ve sapmadan yürütme

hatta
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görev sahiplerinin, hattâ terimleri bile 
değiştirerek kendilerine göre inşa 
etmek garabetine bulaştıkları bir hukuk 
dilini uygulamalar da kullanmaya teşebbüs 
etmeleri. dünyanın hiç bir yerinde 
rastlanmayan bir komiklik teşkil etmek
tedir. ' Geçenlerde bir vesile ile. in
lediğimiz bir ceza dosyasında savcının 
iddianame yerine (savlık) tâbirini 
kullandığını görünce, 
trajik bir 
yoluna girmiş 
anlamış olduk.
7- Fakültede öğrenci olarak bulunduğunuz 
dört yılda, bir kısım hukuk bilgilerini 
nakletmekle beraber sîzlerde yerleşmesini 
arzuladığımız aslî nitelik hukukî düşünme 
kabiliyeti., hukukî zihniyettir. Bu yetenek 
yerleşince, hukuk metinlerini yorumlamak 
hususunda da kabiliyet kazanılmış olur. 
Ehil bir hukukçunun ana vasfı, hukukî 
zihniyet sahibi olması, hukukî düşünme 
yeteneğini elde etmiş bulunmasıdır. 
Fakülte öğretiminde temel amaç da 
öğrencide bu niteliği yaratmaktadır. 
Çünkü hukukî bilgilerin uygulamada 
ikmali, çalışan bir hukukçu için mümkün
dür. Bir avukat aldığı, bir savcı açtığı 
ve bir hakim gördüğü dâvâ dolayısiyle 

zaman bir şeyler öğrenecektir. 
Hattâ denilebilir ki, bir dâvâ ile ne 
sıfatla olursa olsun meşgul olmak, bir 
hukuk konusunda 
eşittir. Bu itibarla sizler, burada okutul- 

mümkün olamamış bir çok bilgilen
Ama

adaletin mülkün temeli olduğuna iman 
etmiş bulunmayı da ifade eder. Hukukun, 
icraat yapmak isteyenlerin ayağına 
dolanan bir engel teşkil etmediğine ve 
çağdaş devletin, kişilerin, bazan yararlı 
da olması mümkün takdirlerine göre 
değil ve fakat hukuk kurallarının idaresin
de işlediğine ve işlemesi gerektiğine 
inanmak hukukî zihniyetin bir kısmını 
teşkil eder.bu komikliğin 

komedi haline dönüşme 
bulunduğunu maalesef

Hukukî zihniyetin temelinde, hukuk 
kurallarına saygılı olmak, itaat etmek 
ve itaat ettirmek vardır; ama bu, hukuk 
kurallarını eleştirmemek anlamına gelmez. 
Tam tersine iyi hukukçu hukuk kurallarına 
itaati sağlayacak faaliyette bulunur 
ama, yerinde olmayan hukuk kurallarının 
değiştirilmesi için de, tabiî gene hukuk 
kuralları çerçevesinde mücadele eder.

Ayrıca iyi bir hukukçu olmak için 
bunlar dışında sahip olunması gerekli 
diğer bir takım beşerî vasıflar daha 
vardır: Mecelle hakimin vasıflarını gösteren 
1792. maddesinde bunları ne güzel ifade 
etmiştir; Madde şöyle diyor: "Hâkim, 
hakim, fehim, müstakim ve emin, mekîn"
metin olmalıdır". Bugün yaşayan Türkçeye
çevirecek olursak hâkim, 
hikmet sahibi, felıî m 
kavrayışlı, zeki, idrak sahibi; 
ve ernin, yani doğruluktan ayrılmayan, 
korkusuz, bir şeyi doğru bilen, mutemet; 
mekin, yani yerleşmiş,^ yerine şeref 
veren; metin, yani sağlam, dayanıklı, 
düşünce ve tutumunda kaypaklık gösterme
yen bir kişilik sahibi olmalıdır.
9- İnsan, bütün hayatı süresince hergün 
yüzlerce problem çözümler; yaşamak bir 
anlamda problem çözümlemek demektir. 
İnsan psikolojisinin temel yeteneklerinden 
birisi de bize çeşitli mekanizmalar 
marifetiyle, problemleri çözümleme*
imkânını vermesidir.

Hukukî ihtilâfın çözümlenmesinde
bu psikolojik mekanizmanın olağanüstü 
rolü vardır: Hukukçu, herşeyden önce
önüne getirilen konuda ıhtılaılı noktanın, 
problemin ne olduğunu tespit etme 
yeteneğine sahip olmalı, (me ’?™n 
özünü görebilmeli ve bunu teferruattan
ayıklayabilmelidir. Problemm bo>,eÇ®
olduğu tespit edildikten sonra yapılacak 
5ey onu çözümleyecek hukukî araçlar, 
Sin etmektir. İşte bu araçların tayım 
hukukî bilgi sahibi olmav, gerektim, 
Droblemi görebilmek ise, kişide hukuki
Shniytin, hukuki ^
rppssüs etmiş bulunmasına bağlıdır.
10_ Görülüyor ki, iyi ve gerçek bu 
hukukçu olmak çok zor bu şeydi

haki m yanı
yanı anlayışlı 

müstakim
her

seminer yapmaya

ması
edeceksiniz.uygulamada elde 

hukukf zihniyet, hukukî düşünme . ye 
yorumlama kabiliyetinin 

temeii burada, Fakültede atılır.
Bu yönde yetişkinlik kazanmanız 

için, şartların müsaadesi oranında 
elden gelenin yapılmasına çalışılmıştır, 
ülkemizin yetenekli hukuk hocaları 
sîzlere dört yıl süreyle hizmet yermeye 
gayret etmişlerdir. Öğretim kadrosunun 
daha da genişletilmesi ve slîler® 
hukukî konular üzerinde grup, laboratuar 
çalışmalar, yapılabilmesi mümkün 
oldukça, belirtilen amaca, daha Mya<j°
yaklaşılabilecektir. Ancak buğun n 
Hukuk Fakültelerindeki tedrisatı 8°*°" ~
de bulundurarak kendinizin ne er

olduğunuzu nıç

metinleri

durumdaimtiyazlı

rîKST zihniyet, hukukî düşünme 
yeteneği, herşeyden önce ülkede 
hukukun üstünlüğüne ınanmay. 
hukukun egemen olması
adaletin gerçekleştirilmesini hiç ^
mülâhaza ve yararın enge y ^
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dürüstlüğünü bertarafFakültesinden sadece etmeyeHukuk
olmakla iyi ve gerçek bir hukukçu 
olunmaz; daha yapacak çok şey vardır. 
Durmadan çalışılacak ve hayatın sınavla
rından geçilecektir:

Bir avukatın aldığı, bir hâkimin 
baktığı ve t*ir savcının açtığı dâvaların 
çoğunun çözümü birbirini takib eden 
sınavlar niteliğindedir. Bu kadar yıl 
hocalıktan sonra bile bizlerin sık sık

onun
yönelik engelleri de ortadan kaldırmaya 
mecburdur. Kaldı ki, engeller bambaşka 
biçimlerde de ortaya çıkabilir: Hukukçunun 
görev aldığı alanda namuslu vatandaşların 
yanında hiç bir ahlâkî endişe taşımayan 
imansızlar, maddî yarar dışında hayatın 
anlamını idrak edemeyenler, düzenbazlar 
vardır. Bunlar, görevli hukukçuları iğfal 
etmek için ellerinden geleni yaparlar; 
avukat hukukçudan, büyük, menfaatler 
gösterilerek, kanun dışı yollarda faaliyette 
bulunmayı sağlayacak stratejiler elde 
edilmesine çalışılır; hakim ve savcıdan 
kendileri lehine hukuk dışı bir karar 
çıkarmak için, onlara maaşlarının yüz 
katı rüşvetler teklif olunur. Hukukçu 
bütün bu kötü etki ve baskılara karşı da 
demir gibi durabilecek, kayalar kadar 
sert bir karakter yapısına sahip olmak 
mecburiyetindedir. Bu türlü sınavlarda 
başarılı olmak bazan cidden güç olabilir. 
12- İktidarların ve iş çevresinin hizmetin
de bulunan hukukçu için, yukarda açıklanan 
durumlarda tutulması gerekli yol. hem 
hukuku ve hem de kendisini korumaktır: 
bu nasıl yapılacaktır ?

Bizce şu yol tutulmalıdır: Hukuk 
yolunu göstermekle beraber bunun engelle
yici değil ve fakat iktidar sahibini, iş 
adamım selâmete çıkarıcı olduğunu izah 
etmek ve bunu yaparken de insan ilişki
leri bilgisinin verilerini kullanmak; çözüm 
yolunun sert ve dürüst bir biçimde birden
bire ilgilinin önüne atmamak. Ama akıllı 
hukukçu. ilgilinin önüne 
unsurları koyar ve bunlardan bizzat sorun 
sahibinin

mezun

sınava girmek durumunda kaldığımızı 
söylersem hiç hayret etmeyiniz. Avukatı 
hâkim sınavlar, hâkim ve savcıyı Yargıtay 
Danıştay sınavlar ve bizler de eleştirileri
mizle kitaplarımızda 
yaptığımız atıflarla Yargıtayı, Danıştayı 
sınavlarız. Dikkat buyurulsun ki başka 
hiç bir meslekte böyle sürekli sınav 
yoktur.
11- İş bununla da bitmiyor; bir hukukçuyu 
hayatın bizzat işleyişi de sürekli olarak 
sınavlamaktadır: Bir kere hayat hukuk 
ile sık sık çelişkiye düşmekte ve iktidar 
•mensubu, iş adamı, sade vatandaş hukuka 
uygun davranmanın işleri aksattığı, iş 
bitiriciliği zorlaştırdığı, yanlış zihniyetine 
kapılabilmektedirler; böyle olunca da 
bir zaman sonra yanlarındaki sürekli 
olarak hukukun gereklerini 
hukuk adamlarını bir nevi bozguncu, 
hattâ belirli çevrelerin adamı gibi 
telâkki etmeye başlayabilirler. Bu hal, 
hukukçu üzerinde bir kısım baskıların 
oluşmasına sebebiyet verebilir. Sözü 
geçen durum karşısında kalan hukukçu 
için tutulabilecek üç ayrı yol vardır : 
Bunlardan birincisi, 
altında bulunduğu güce boyun eğmek ve 
hukuku onların istediği biçimde yorumla
yarak iş hayatında düzenbazlığın, devlet 
hayatında keyfîliğin yerleşmesinde 
katkı sağlamaktır. Bunun çıkar yol 
olmadığı zaman içinde mutlaka anlaşılır 
ve hukukçunun, hatası ve bilgisizliğiyle, 
iş adamını, devlet ve siyaset adamını 
yanlış yollara sevkettiği öne sürülerek 
kusur bütünüyle onun sırtına yükletilir.

ikinci yol, ne olursa olsun, hukukun 
gereklerini ilgilileıin önüne en kesin 
bir şekilde koymaktır. Bu takdirde de 
hukukçu güçlük çıkaran bir bozguncu 
gibi görülmeye başlanabilir ve zaman 
içinde itibarını ve hattâ'işini kaybedebilir; 
makam sahipleri istedikleri biçimde 
fetva vermeyenlere güç tahammül 
etme eğilimindedirler.

Görülüyor ki, gerçek hukukçu 
yalnız hergün Hukuk bilgisi yönünden 
sınav vermekle değil ve fakat aynı 
zamanda hayatın ortaya çıkardığı ve

yazılarımızla,

hatırlatan

duruma aitnüfuz ve emri
neticeler çıkararak

varmasını sağlayacak olursa hem hukuk 
ve hem de bizzat hukukçu kurtul muş olur. 
13- Hayatta, başarılı olmanın önemli bir 

kişiliği ile sempati çekmektir. 
İnsanın bilgi ve zekâsı ne kadar fazla 
o ursa olsun, etrafını hor gören bir 
tutumda ise, narsisizm illetine müptelâ 
ise, çevresi tarafından sevilmeyecek ve 
zaman içerisinde hattâ elde ettiklerini 
kaybedecektir. Hukukçu bu gerçeği 
daima goz önünde bulundurmalı ve adeta 
çevresine karşı psikolojik bir tedavi 
uzmanı imiş gibi hareket etmelidir.

vSosyal sistemde iş bölümü çerçeve
sine e mesleklerin yapısal fonksiyonları, 
yanı sistemin varlığını sürdürücü, sistem 
için e bütünleştirici, sistemin değişen 
ir ıstı rar ve ahenk içinde işlemesini 

sağlayıcı katkıları vardır. Hukuk mesleğinin 
ı a ımdan fonksiyonu, toplum içindeki 

gerilimi eri, kaygıları, baskıları gidermektir. 
Bu itibarla hukuk

sonuca

aracı

mesleğinin ve onun
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hizmetkârı olan hukukçunun, gerek 
hayatî içinde, gerekse ferdî temaslarında 
tedavi edici bir psikolog, bir psikanalist 
rolünü oynaması da icab etmektedir: 
Hâkim, hukuk kurallarının, çatışan yarar
ları dengeleştirici fonksiyonunu daima 
göz önünde bulundurarak,

grup Avukatlık, müşavirlik yapanlara 
gelince: Mesleğin bu kısmında meşgul 
olan yetenekli ve çalışkan kişiler, hiç 
şüphesiz refahlı, rahat bir ömür sürdür
mek imkânına sahiptirler; talihli bulunan
lar zengin de olabileceklerdir. Ama 
mutlaka sosyal itibar sahibi olacak ve 
siyasete katılırlarsa en yüksek makamlara 
gelebileceklerdi r.

toplumsal
ahengi sağlayan bütünleştirici kararlarıyl 
bu fonksiyonun gereği gibi yerine getiril
mesinde katkı yapmalıdır. Bu sebepledir 
ki, bugünkü hukuk uygulaması, hâkimden 
ve adaletin yardımcıları 
unsurlardan tedavi edici bir psikologun yetiş
kinliğine intizar etmektedir ve bu balcımdan 
onun hizmetine yepyeni, çağdaş bir 
anlam vermekte ve bu maksatla yeni 
araçları ona sunmuş bulunmaktadır. 
Avukat ise buhranlar, gerilimler, izdi rap
lar içinde kıvranan kişiyi sükûnete getiren 
bir psikolog rolüne de sahiptir.
14- Şimdi bu söyleşimizin başında söz 
konusu ettiğimiz ikinci soruya geçelim: 
Hukukçuluk mesleğinin mensuplarına
sağladığı maddî karşılık mı hukukçuluk 
mesleğini cazip hale getirmektedir ?

Hemen açıklayalım ki, savcılık,
hâkimlik yolunu tutanlar bakımından bu 
soruya müspet cevap vermek mümkün 
değildir. Bugün hiç şüphesiz hâkimlik, 
savcılık devlet memuriyetleri arasında 
en caziplerinden birisi halini almıştır 

ortadan yukarı bir 
hâkimlik mesleği

a

15- Bu sohbete son vermeden önce, 
ister avukat, ister hakim ve savcı olunsun 
mesleğin icrasında ilke olarak öngörülme
sini gerekli telâkki ettiğim bir ortak 
tutuma da işaret etmek istiyorum: 
Arapçada çok hikmet taşıyan bir söz 
vardır. "Essulhü seyyidül ahkâm''. Eransızca- 
da da bunun ünlü karşılığı şudur: "Kötü 
bir uzlaşma, iyi bir dâvaya tercih olunma
lıdır".

olan diğer

İyi ve sosyal görevini müdrik bir 
hukukçu daima, ihtilâfların taraflar 
arasında barışçı yol ile çözümlenmesi 
hususunda gayret göstermeli ve dâvaları 
bertaraf ederek önce taraflar arasında 
uzlaşma teminine gayret etmelidir. 
Çünkü dâva ile elde edilen çözümler, 
taraflar arasında tam bir barışın oluşma
sına imkân vermez. Bir terekenin bölüşül
mesinde dâva yoluna giden kardeşler 
arasında meydana gelen burukluk gelecek 
nesilleri de etkilemektedir. Oysa barış 
yoluyla, uzlaşılarak çözüm yolu bulunduğun
da ilerisi için de dostlukların temeli 
atılmış olur. Onun için ister hakim, 
ister avukat olalım barışçı, uzlaştırmacı 
bir tutum içinde bulunmaya gayret 
etmeliyiz. Zaten dâvâların uzadığı ve 
enflâsyonun egemen olduğu ülkelerde 
yıllar geçtikten sonra sonuçlanan dâvalar 
bir işe de yaramam aktadır.

Sevgili genç meslekdaşlar, "zahmetli 
ve fakat toplum için mutlaka iyi şekilde 
icrası zarurî bir mesleğe adım attığınız 
şu günlerde sîzlere "gerçek dünyaya 
hoşg el diniz" diyorum ve hepinize en iyi 
dileklerimi sunarken ileride sîzlerle 
övünmek imkânını bizlere lütfetmesini 
yüce Allahtan niyaz ediyorum. Yolunuz 
ve talihiniz açık olsua

ama mensubuna 
refah sağlayamaz; 
orta derecede rahat yaşatır ama asla 
zengin etmez. Ancak mensubuna toplumu
muzda hâlâ büyük itibar getirmektedir. 
Eliyle adaleti sağlamış olmanın, toplumu 
korumanın, mazlumun hakkını temin 
etmenin büyük mutluluğunu her gün 
hissettirebilen bu kutsal mesleğin mensubu 
olmak ne büyük saadettir. Bazan gazete
lerde, televizyonda saçları ağarmış, 
yüksek derecede hâkimlik mevkilerine 
ulaşmış eski öğrencilerimi, o mübarek 
insanları gördükçe, onların yetişmelerinde 
küçücük bir hissem olabileceğini düşünerek 
ne kadar övündüğümü sîzlere anlatamam. 
İnşallah sizler de o makamlara ulaşıncaya 
kadar hayatta kalırız ve aynı mutluluğa 
ulaşırız.
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SICHERUNG VON VVAREN- UND GELDKREDIlDİE

Dozent Dr. Teoman AK.ÜNAL 
Rechtswissenschaftliche Fakultaet İstanbul

viel besser als bei einer Personalsicherheit. 
Der Realsicherheit gevvaehrt naemlich 
dem Glaebiger ein dingliches Recht an 
einem individuell bestimmten Vermögens- 
gegenstand des Schuldners öder eines 
andcren Sicherungsgebers. Die Personal
sicherheit hingegen gevvaehrt dem Gla- 
eubiger
Rechtsstellung gegenüber dem Siche- 
rungsgeber.

EINLEITUNG

Je mehr die heutige Wirtschaft 
durch Kredi te finanziert vvird 
mehr besteht ein Bedürfnis, di ese Kredite 
zu sichern.

Die rechtliche Mittel die zur

desto

relativ geschützteKredi tsicherung di enen sind vielfaeltig. 
Auch z.B. das Konventionalstrafe, das 
bestaetigte Akkreditiv, die Auf rechnungs- 
möglichkeit und das Zurückbehaltugsrecht 
dienen zur Sicherung von Forderungen. 
Obwohl di ese im Gesetz eingehend 
geregelt sind und hauptsaechlich zur 
Sicherung von Forderungsrechte dienen, 
haben sie in der Praxis nur eine sehr 
geringe Bedeutung.

In der Kreditpraxis spielen hingegen 
nur solche Sicherungsrechte eine Rolle, 
die vornherein und ausschl i e - 
s s 1 i c h dem Zvveck der Kreditsicherung 
dienen, wie z.B. die Bürgschaft, das 
Pfandrecht an bewegl*ıchen Sachen und 
an Rechten und Grundpfandrechte. Die 
Zuordnung dieser Rechte zu der zu 
sichernde Forderung ist eindeutig: sie 
sind von Gesetzes wegen und aussch- 
liesslich dem Zweck der Kreditsicherung 
gewidmet. Desvvegen vverden sie als 
"geborene Sicherheitenu bezeichnet.

Die geborene Sicherheiten kann 
man je nachdem ob sie im Schuldrecht 
öder im Sachenrecht geregelt sind, in 
Realsicherheiten und Personalsicherheiten 
unterteilen. Im türkischen Recht ist im 
Fahrnispfandrecht das Faustpfand 
im G rundpf andrecht die Hypothek als 
typische Formen der Realsicherheiten 
geregelt. Die Hauptfigur der Personal
sicherheit ist die Bürgschaft. 

und

nur eine

Dem türkischen (Sicherungs) Recht 
ist aber die Gedanke einer "gesetzlichen 
Rangstufenordnung" zwischen den Real- 
uııd Personalsicherheiten fremd. 
Gesetzgeber hat vielmehr die Personal- 
und Realsicherheiten in Hinsicht der 
"Tauglichkeit" im Prinzip gleichgestellt. 
So sieht z.B. Artikel 96 des türk. Zivil- 
prozessgesetzes vor, dass der Richter 
die Art und Weise der Sicherheit nach 
freiem Ermessen feststellen vvird, vvenn 
es eine Pflicht zur Sicherleistung besteht. 
Da bei vvurde zvvisclıen den Realsicherheiten 
(vvie z.B. Hinterlegung 
Wertpapieren, öder Bestellung eines 
Grundpfandes) und Personalsicherheiten 
(vvie z.B. das Zustellen einer Bankgarantie 
öder Eingehung einer Bürgschaft) keine 
Unterschied gemacht. Diese Vorsclırift 
des Art. 96 des türk. Zivilprozess Gesetzes 
findet eine allgemeine Anvvendung, vvo 
es nach Gesetz, behördlicher Anordnung 
öder Rechtsgeschaeft eine Pflicht zur 
Sicherheitsleistung besteht (1).

Um einen Überblick über das 
Kreditsicherungsrecht der Türkei zu 
gevvinnen, ist zunaechts eine systematische 
Darstellung der Sicherungsgeschaefte 
notvvendig. Die Fülle des Stoffes erschwert 
dabei die Vollstaendigkeit einer solchen 
kurzen Darstellung.

Erst danach, im Zusammenhang 
und in Vergîeich wird es möglich sein, 
di® Vor- und Nachteile der verschiedenen 
juristischen Konstruktionen zu bevverten

Der

Geld ödervon

und

Real Personalsicherhei ten 
unterscheiden sich nicht nur durch die 
Art und VVeise ihrer rechtlichen Entstehens. 
Auch die rechtliche Position des Kredit- 
glaeubigers ist bei der Realsicherheiten
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und die Bedeutung der einzelnen Institute 
für die Praxis festzusrellen.

Der Darstellung iiegen insbesondere 
die bewaehrten Lehrbücher und Kornmen- 
tare zum Schuldrecht und zum Sachenrecht 
.ugrunde. ibre Heranziehung ist jedoch 

allgemeinen
kenntlich gemacht worden 
Meinungsstand zu 
Problem verdeutlich werden sollte.

Bürgschaftserklaerung zur Folge: Die 
Nichtigkeit muss also, wenn dem Richter 
das Fehlen der Form bekannt İst, von 
Amtes wegen berücksichtigt werden 
(4). Der Mangel der Form wird durch 
die Erfüllung nicht geheilt. Der Bürge, 
der eine wegen ungenügender Form 
ungültige Bürgschaft irrtümlicherweise 
bezahlt hat, kann das Bezahlte zurück- 
fordern. Die Anrufung des Formmangels 
kann im allgemeinen nicht als ein 
Verstoss gegen Treu und Glauben betrach- 
tet werden, auch wenn der Glaeubiger 
sich guı.glaeubig auf die Gültigkeit der 
Bürgschaft verlassen hat (herrschende 
Meinung). Rechtsmissbraeuchlich und 
daher unzulaessig waere die Berufung 
auf den Formmangel aber dann, wenn 
der Bürge die Unterlassung öder die 
Ungültigkeit der Form absichtlich 
herbeigeführt haette, um den Mangel 
nachtraeglich geitend zu machen.

3. Voraussetzungen der Burgenhaftung: 
Voraussetzung für cfie gültige Eingehung

Bürgschaft İst das Bestehen einer 
Hauptschuld: "Jede Bürgschaft setzt
eine zu Recht bestehende Hauptschuld 
voraus" (Art. 
gültige Hauptschuld 
Bürgenschuld.

Jede Aenderung der Hauptschuld 
aendert grundsaetzlieh auch die Bürgschaft, 
jedes Erlöschen der Hauptschuld bringt 
auch die Bürgschaft zum Erlöschen.

i lauptverbindlichkei t eine 
künftige öder bedingte, so entsteht die 
Bürgenschuld auch erst mit dem Eintritt 
des Zeitpunkts öder der Bedingung, 
durch den die Hauptverbindlicheit entsteht

4. Der Umfang der Burgenhaftung: 
Da für den Bürgen der jeweiİ3ge Bestand 
der Hauptverbindlichkeit massgebend 
İst, haftet der Bürge gemaess Art. 490

auch für die Veraenderung der 
Hauptschuld, die durch 
öder Verzııg des Hauptschuldners entstehen. 
Infolgedessen umfasst die Bürgenschuld 
auch die Verzugszinzen.

Für vertragsmaessige Zinse haftet 
der Bürge in der Regel bis zum Betrage 
des laufenden und eines verfallenen 
Jahreszinses (Art. 490/111 OR). Infolge 
der ergaenzenden Natur dieser Vorschrift, 
sind anders lautender Abreden gültig (5).

Ob die in der Bürgschaftsurkunde 
angegebenen Betrag nur das verbürgte 
Kapital bezeichnete, zu dem dann nocn 
Zinsen und Kösten karnen, öder ob der

ırn nur dann besonders 
\venn der

bestimmteneınem

ERST ER TEIL

DİE SYSTEM ATÎSCHE DARSTELLUNG 
DES KRED3TSÎCHERUNGSRECHTS

A) DîE PERSONALSICHERHEITEN 

L DîE BÜRGSCHAFF (2)

1. AHgemeines : Zweck der Bürgschaft 
ist die Sicherung einer (Kredit) Forderung. 
Diesen Z\veck hat sie gemeinsam mit 
den Pfandrechten. Als Personalsicherheit 
erlangt aber die Bürgschaft in der 
Regel erst dann Bedeutung, wenn der 
Glaeubiger keine Realsicherheit 
eine Hypotek) erlıalıen kann. Der Gla
eubiger erhaeit naemlich durch eine 
Realsicherheit eine rechtlich vorteilhaftere 
Stellung, vveil er ein absolut gescnütztes 
Recht als Sicherung für seine Forderung 
bekommt. Diese rechtlich und wirtschaft- 
lich günstigere Position veranlasst der 
Glaeubiger, in erster Linie eine Realsicher
heit anzustreben. Erst wenn dies nicht 
gelingt, wird sich der Glaeubiger mit 
einer Personalsicherheit zufrieden geben 
(3). Hicr gewinnt dann als besonders 
wichtige Form der Personalsicherheit 
die Bürgschaft ihre Bedeutung.

einer
(z.B

485 OR). Ohne eine 
entsteht keine

İst die

________ Bürgschaftsvertrag (İnhalt
und Form; : Das Bürgschattsverhaeltmss 
wird durch einen Vertrag begründet. 
Vertragsparteien sind der Glaeubiger 
und der Bürge. Der Schuldner braucht 
nicht mitzuwirken, er braucht nicht 
einmal Kenntnis vom Zustandekommen

zu haben.

2. Der

OR Verschulden

der Bürgschaftsvertrages
Zur Gültigkeit des Bürgschaftsver

trages ist gemaess Art.484 OR ıe 
schriftliche Erteilung der Burgschaftser- 
klaerung und die Angabe eines bestimmten 
Betrages seiner Haftung erforderhch

dem Text des Gesetzes 
die Formschriften des 
Gül tigkei tsvorsch ri f t en. 

j hat deshalb dı e 
der bet ref fenden

Wie es aus 
hervorgeht, sind 
Art. 434 OR 
Das Fehlen der Form 
absolute Nichtigkeit
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vcrpfliclıtet (Arl.4870R). Der Solidarbürge 
übernimmt eine primaere Leistungspflicht; 
d.lı. die solidarbürgsclıaft verschaft 
dem Glaeubiger den Vorteil, dass der 
Bürge prinzipiell sclıon vor dem Haupt- 
schuldner belangt vverden kann. In dem 
Sinne İst die Solidarbürgsclıaft primaer;

Solidarbürgen

Bürge in ailen Faellen nur bis zu dem 
in der Bürgschaftsurkunde angegebenen 
Betrage haftet, İst streitig. Herrschende 
Meinung in der Lehre vertritt, dieser 
Betrag sei die Höchstbetrag der Bürgen- 
haftung, obwohl im türk Recht eine 
diesbezügliche Revision des sclıweiz. 
OR Art 499 nich stattgefunden İst. Der 
Kassationshof laesst aber zu, dem in 

Bürgschaf tsurkunde 
Summe noch "Anvvaltskosten" 
und "die übliche (Bank) 
zukommen (6).

Verpflichtung desd'e
ist dennoch akzessorich.

einf aclıen 
auch

angegebene 
"Zinsen" 

Provisioneıı"

Gegensaız
Bürgen kann der Solidarbürge 
sclıon vor Vervvertung der Pfaender in 
Anspruch genommen werden. Es maclıt 
im türk. Recht keine Unterschied, dass 
der Pfand* der die solidarisch verbürgte 
Mauptschuld siclıern, ein Grundpfand- 
oder Faustpfandrecht ist (8).

der İm zum

5. Die Arten der Bürgschaf t: Das 
Gesatz unterscheidet hauptsaechlich zwi- 
schenzwei vvesentliche Arten von Bürgsclıaft:

a- Die einfache Bürgschaf t : Si e 
begründet eine akzessorisehe und zugleich 
eine subsidaere Verpflichtung des 
Bürgen. Der einfache Bürge kann erst 
belangt werden, nachdem der Maupt- 
schuldner erfolglos belangt vvorden 
öder in Konkurs geraıen ist öder in 
der Türkei nicht mehr gelangt werden 
kann. Der Kassationshof laesst eine 
direkte klage auch dann zu, "wenn die 
Betreibung des Glaeubigers ausserordent- 
lich schwer öder teuer ist" (7).

"İst der verbürgte Forderung 
öder gleichzeitig mit Bestellung der 
Bürgsclıaft durch Pfandrechte gesichert 
worden, so ist der einfache Bürge 
bereehtigt, zu verlangen, dass Glaeubiger 
sich vorrest an diese Pfaender lıalte" 
(Art. 486/11 OR).

Diese Voraussetzungen der Faelligkeit 
mangelııde Pfandverwertung 

vom Bürgen einredeweise geltend zu 
maehen.

Diese Regeln über die einfache

6. Die Reclıtsstellung des Bürgen 
gegenüber elem Glaeubiger : Dem 
Bürgen s t eh en saemtliche Ein reden zu, 
die der Hauptschuldner geltend maehen 
könnte, wenn er statt des Bürgen vom 
Glaeubiger belangt worden waere. So 
kann der Bürge einvvenden, dass die 
Mauptschuld überhaupt nicht entstanden 
sei, öder dass sie zvvar gültig entstanden, 
aber im Laufe der Zeit untergegangen 
sei; öder dass die Mauptschuld noch 
nicht faellig öder 
Der Bürge ist
tun, um sich Kenntnis zu versehaffen, 
von den dem Hauptschuldner zustehenden 
Einreden. Nachlaessigkeit faellt zu 
seinen Lasten (Art. 497 OR).

Neben den Einreden aus der 
Mauptschuld stehen dem Bürgen noch 
die Einreden aus der Bürgschaftsverpflich- 
tung zu. So z.B.
Ungültigkeıt öder Unverbindlichkeit des 
Bürgsclıaftsvetrages; bei der einfachen 
Bürgschaft die Einrede der Vorausklage 
und der 
Pfaender.

nicht klagbar sei. 
verpflichtet, alles zu

vor

und sind
die Einreden der

Bürgschaft sind aber nicht zwingender 
Natur, abweichende Vereinbarungen 
zwischen Glaeubiger und Bürgen bleiben 
vorbehalten.

vorgaengigen Verwertung der

Durch diese Faelligkeitsvorausset- 
zungen unterscheidet sich die einfache 
Bürgschaft von der Solidarbürgsclıaft. 
Im türk. Recht wird eine Bürgschaft 
immer als einfache angesehen, wenn 
nicht eine .solidarbürgsclıaft vereinbart 

Nach Art, 7/II des türk. MGB 
haften die Kaufleute aber in der Regel 
solidarisch, wenn die Bürgschaft für sie 
ein Handelsgeschaeft ist.

b- Die Solidarbü rgsehaf t

7. Die Rechtsstcliung des Bürgen 
gegenüber dem Hauptschuldner : Daİ 
Burgschaıtsrecht ğelît von der Voraus- 
setzung aus, dass die Bürgschaft unent- 
geltlıclı, gefaelligkeitslıalber geleistet 
worden sei und der Bürge daher aus 
der Befrıedıgung des Glaeubigers Ansprüclıe 
g«gen den Hauptschuldner ervverbe.

)sc ıon der Hauptschuldner im Bürgschafts- 
vertrag nicht Partei ist, gibt das Gesetz 

em urgen doch dem Hauptschuldner 
gegenüber gevvisse Rechte. Die Recht- 
ertıgung hiefür isi darin zu suchen,

f.ass d.®r , ,Büree für die Schuld des 
Hauptschuldners haftet

ıst.

. . _____ ,ie8t 
vor, wenn sich der Bürge ın der Bürg
schaftsurkunde "solidarisch", "solidarisch 
mit dem Hauptschuldner" 
andern gleichbedeutenden

ocler mit 
Aüsdrückeıı
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Die Befugnisse des Bürgen gegenüber 
dem Hauptschuldner umfassen einerseiîs 
das Recht auf Sicherstellung öder auf 
Befreiung von der Bürgschaft und anderseits 
das Recht auf Rückgriff:

Nach Art. 503 OR kann der

wird der Bürge befreit, unabhaengig 
davon, ob die Hauptschuld durch Erfüllung 
öder auf andere Weise untergeht (9).

Kein Untergangsgrund für die 
Bürgschaft İst, der Tod des Bürgen, 
vielmehr geht die Bürgenhaftung auf 
dessen Erben über.

Bürgschaftsrectlich geregelt sind 
die Beendigunsgründe durch Zeitablauf. 
Dabei İst zwischen den befristeten

a-
Bürge vom Hauptschuldner Sicherstellung 
und, wenn die Hauptschuld faellig İst, 
Befreiung von der Bürgschaft verlangen:

1) Wenn der Hauptschuldner den 
mit dem Bürgen getroffenen Abreden 
zuvviderhandelt, namentlich die auf 
einen beşti m m ten Zeitpunkt versprochene 
Entlastung des Bürgen nicht bewirt;

2) Wenn der Hauptschuldner in 
Verzug kommt;

3) Wenn durch Verschlimmerung 
der Vermögensverhaeltnisse des Haupt- 
schuldners öder durch dessen Verschulden 
die Gefahr für den Bürgen erheblich 
grösser geworden İst, als sie bei Eingehung 
der Bürgschaft war.

b- Dem Bürgen, der die Hauptschuld 
bezahlt hat, steht das Rückgriffs öder 
Regressrecht gegen den Hauptschuldner 
zu. Durch die Zahİung des Bürgen geht 
die Forderung aus der Hauptschuld 
nicht unter; sondern sie geht von Gesetzes 

auf den Bürgen über (Art.496

Bürgschaft und unbefristeten Bürgschaft 
zu unterscheiden: Artikel 493 OR lautet: 
,!Ist die Bürgschaft nur für eine bestimmte 
Zeit eingegangen(=befristete Bürgschaft), 
so erlischt die Verpflichtung des Bürgen, 
wenn der Glaeubiger nicht binnen eines 
Monats nach Ablauf der Frist seine 
Forderung rechtlich geltend macht und 
ohne erhebliche Unterbrechung den 
Rechtsweg verfolgt".

Für den unbefristeten Bürgschaft 
kommen lıingegen zwei Mögüchkeiten

a-İst die Bürgschaft auf unbestimmte 
Zeit, aber für eine nach Ablauf einer 

Frist faellig werdende

vor:

bestimmten 
Hauptschuld versprochen worden, so hat 
der Bürge die Befugnis, nach Eintritt 
der Faelligkeit von Glaeubiger zu verlangen, 
dass dieser binnen eines Monats die 
ihm zustehenden Rechte ausübe. 
für die Hauptschuld womöglich befriedigt 
werde.

w eğen 
OR).

und
einenEs handelt sich dabei um 

übergang von Gesetzes wegen, der sich 
auf die Hauptfordurung des 

Glaeubigers gegenüber dem Hauptschuldner 
bezieht; sondern auch auf aile Nebenrechte, 

Pfandrechte und andere Sicherheiten 
bezug auf diese von

b- İst die Bürgschaft auf unbestimmte 
Zeit und für eine unbefristete, jedoch 
kündbare Hauptschuld versprochen worden, 
so steht dem Bürgen nach Ablauf eines 
Jahres seit Eingehung der Bürgschaft 
die Befugnis zu, vom Glaeubiger zu 
verlangen, dass er die Hauptschuld 
binnen eines Monats rechtlich getend 
mache und den Rechtstveg ohne erhebliche

nicht nur

wıe
und gerade in 
Bedeutung ist.

Ein Verzicht zum voraus auf Übergang 
und Geltendmachung der Glaeubigerrechte 
ist nicht zulaessig (Art.496/11 OR).

Nach der ausdrücklichen Vorschrırt 
des Gesetzes bleiben dabei die besonderen 
Ansprüche und Einreden aus dem zwischen 
Bürgen und Hauptschuldner bestehenden 
Rechtsverhaeltniss vorbehalten. /s 
handelt sich hier um das Rechtsverhaeltniss,
auf Grund dessen der Bürge die Bürgschaft
eingegangen ist. Demnach wul as 
Gesetz nich ausschli essen, dass eler 
Bürge aus diesem grundlegenden Rechts- 
verhaeltnis weitergehende Anspruc e 
gegen den Hauptschuldner geltend maent.

Un,e uSrı.'°Giî.,Siı«....»*««

hzzz.’sttS ~
494 OR).

U. DER GARANTIEVERTRAG 
(DİE BANKGARANT1E)

Der Garantievertrag wird ım be- 
şenderen Teli de, ObUgduene^.^-* «Tf-js ssrsısu» 

-5,,% e'S “SSf .2 T s’jsra“weL,“eînn.m «ndern die Leis.unj eine,

GesetzesWie8. Erlöschen der Bürgschaft—•
akzessorıschen Recht enbei den übrıgen 

haben die Gründe, die den 
der Hauptschuld bevvirken, auc 
Erlöschen der Bürgschaft zur o ge. 
Durch jedes Erlöschen der Hauptschuld

13



sclıaft wurde diese Möglichkeit 
schlossen.

Dritten verspriclıt, ist, wenn die Leistııng 
nicht erfolgt, zum Ersatze des hieraus 
entstandenen Schadens verpflichtet."

Die Garantie hat zusammen mit
-namentlich 

aber

ausge-
Diese Entwicklung hat zu 

einer lebetıdigen Rechtsprechung Anlass 
gegeben. . Dabei gehen die praktisclıe 
Lösungsversuche meistens die theoretischen 
Erwaegungen vor.

Wegen ibren praktischen Bedeutung 
verdienen dabei folgende Punkte eine 
besondere Erwaelınung:

verwandten Tatbestanden 
der ihr aeusserlich aehnliclıen, 
grundsaetzlich verschiedenen Bürgschaft- 
Eingang ins rouıinemassige Bankgeschaeft 
gefunden. Zusammen mit dem \virtschaft- 
lichen Aufschwung der ietzten Jahre 
hat auch die wirtschaftliche Bedeutung 
der Garantievertraege namentlich in 
Form der Bankgarantien 
zugenommen. Nach und nach hat die 
Bankgarantie sogar die Bürgschaft in 
ihrer Bedeutung zurückgedraenkt.

Bis zum Jahre 1967 machte der 
türk. Kassationshof keine Untersclıied

l) Die Enstehuııg der Garantiever-
pflichtung :

Nach der einstimmigen Meinung 
der Lehre und Rechtsprechung, ist die 
Garantie ein zvveiseitiges Rechtsgeschaeft, 
ein Veıtıag; sie bedarf der Willenser~ 
klaerung beider Parteinen. Sie ist aber 
in der Regel ein einseitiger Vetrag, da 
nur der Begünstigte Rechte envirbt 
und nur der Garant Pflichte übernimmt 
(12). Praktisch erfolgt jedcch -insbesondere 
bei der Bankgarantie- meist keine 
Annahmeerklaerung des Begünstigten. 
Da nach dem Artikel 13 OR die Unter- 
schrift der aus dem Vertrag berechtigten 
Partei nicht nötig ist, genügt es für 
die Verbindlichkeit eines "Garantiebriefes" 
die Unterschrift denjenigen Vertragsteil, 
der sich verpfliclıten soll, also der 
Bank.

erheblich

zwischen die Bankgarantie und die 
Bürgschaft. Vielmehr wurde die Bank
garantie als eine für bestimmte Zeit 
eingegangeııe 
Erst in seiner grundlegenden Entscheidung 
vom 13.12.1967, die die Vereinheitlichung 
diesbezüglichen Rechtsprechung bezweckt, 
hat der Kassationshof unterstrichen, 
dass die Unabhaengigkeit der Verpflichtung 
des Garanten (der Bank) die wichtigste 
Abgrenzugsmerkmal der Garantie 
der Bürgschaft sei. So heisst es: "Der 
Garant (die Bank) haftet unabhaengig 

anderen Schuldverhaeltnis. 
Die Bank haftet für den Erfolgseintritt 
sogar dann, wenn aus dem Hauptschuld- 
verhaeltnis für den Glaeubiger keine 
Rechte entstehen. Dem Garanten sind 
jegliche Fimvendungen

einem solchen Hauptschuldverhaeltnis 
verwehrt"(lO).

Nach der spaeteren Rechtsprechung 
des Kassationshof es, spielen die Wendungen 
wie "... zahlen auf erstes Verlangen 

", ”... auf erste Anforderung hin ..." 
öder "... unter Ausschluss jeglicher 
Einreden ...", die die Selbstaendigkeit 
der Sicherung zeigen, bei der Überprüfung 
der Rechtsnatur der Verpflichtung eine 
wesentliche Rolle. In solchen Faellen 
darf angenommen werden, dass es um 
die selbstaendige und nicht akzessorische 
Verpflichtung der

Bürgschaft angeselıen.

von

2) Form der Garantie :von einem
Im türk. Obligationenrecht herrscht 

das Prinzip der Formfreiheit: Vetraege 
bedürfen einer Form nur da, wo dies 
ausdrücklich beşti mm t ist (Art. 11 OR). 
Sowohl in der Rechtsprechung als auch 
in der Lehre vvird einhellig die Auffassung 
vertreten, dass die Garantievertraege 
(Bankgarantie) formfrei zustande kommen. 
Eine entsprechende Heranziehung der 
Formvorschriften aus dem Bürgschaftsrecht 
kommt nicht in Betraclı. Die Praktische 
Folge dieser Auffassung ist, dass die 
Angabe des bestimmten Betrages der 
Haftung des Garanten nicht eine Gültig- 
keitsvoraussetzung

und Einreden
aus

der Garantie ist
(13).

Dabei verdient die Rechtsprechung
des Kassationshof es über die Gültigkeit
einer in auslaendischen Sprachen gefassten 
Bankgarantien
nung. An einer Entscheidung des Kassati
onshof es
Auffassung vertreten, dass die Vertrags- 
bedingungen, die in 
Sprachen gefasst sind, ungültig seien. 
Zur Begründung dieser Auffassung zieht 
der Kassationshof die Vorschriften
eines Gesetzes vom 1926 heran, die die

Garantie handelt

Diese dogmatisch richtige Einordnung 
der Bankgarantie veranlasst aber 
Probleme für die Praxis: Bis dahin, 
wenn die Bankgarantie als "Bürgschaft” 
qualifiziert vvurde, fanden die ausführlichen 
Vorschriften der Bürgschaft für sie 
ohne weiteres Anwendung. Mit der 
Anerkennung ihrer "Garamie-" Eingen-

(11). eine besondere Ervvaeh-

neue die30.11.1979 w ıırdevom

auslaendischen
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liirkische Sprache bei der Verhandlungen 
vor den Amtsbehörden als offizielle 
Sprache kundigen (14). Diese Recht- 
sprechung des Kassationshofes wurde 
heftig kritiziert (15).

3) Die Verjaehrung :

öder durch Eigentumsvorbehalt (ZGB 
an unbeweglichen Sachen 

durch Bestellung eines Grundpfanderchts; 
und

Art. 688);

an Rechten durch Begründung 
eines Pfandrects öder durch Siche- 
rungsabtretung.

Im türkischen Zîvilrecht İst das 
Pfandrecht an Rechten im allgemeinen 
den Grundsaetzen über das Fahrnispfand 
bzw. das Faustpfand unterworfen (Art. 
868 (899) ZGB) (19) (20).

Die Anerkennung der Rechtsnatur 
der Bankgarantie als Garantievertrng 
hat ihre Wirkungen besonders hinsichtlich 
der Verjaehrung der Ansprüche 
einer befristeten Garantie gezeigt :

Nach der früheren Entscheidungen 
des Kassationshofes fanden die vor- 
schriften des Artikels 493 OR über 
die befristete Bürgschaft ohne weiters 
auf die Garantieverpfİichtung des 
Garanten Anvvendung. Gemaess dieser 
Vorschriften wird der Garant von

aus

I. DAS FAHRNİSPFAND

1) Das Faustpfand : Das Fahrnispfand 
hat heute nur noch eine geringe Bedeutung 
als Kreditsicherungsmittel.

Ursaechlich für diese Entwicklung 
ist, dass für eine v/irksame Verpfaendung 
die Besitzübertragung notwendig ist. 
Das Erfordernis der Besitzübergabe ist 
bei der Pfandbegründung nach strengeren 
Grundsaetzen geregelt als beim Eigentum- 
serwerb. Eine wirksame Verpfaendung 
duch Besitzkonstitut, also durch Vereinba- 

Rechtsverhaeltnisses zwischen
dem

seiner Verpflichtungen frei, wenn die 
Glaeubiger nicht binnen eines Monats 
nach Ablauf der Frist seine Forderung 
geltend macht (16).

Als man aber die Verpflichtung 
aus der Bankgarantie nicht als Bürgschaft, 
sondern als Garantievertrag bezeichnete, 
wurde die Vorschrift des Artikels 493 
OR auf die Ansprüche auf Leistungen 
aus Garantievertraege nicht an\vendbar, 
so dass die allgemeinen Ver.iaehrungsregeln 
eingreifen (17). Das heisst, dass der 
Zahîungsanspruch des 
innerhalb von 10 Jahren (Art.125 OR) 
ab dem Zeitpunkt der Faelligkeit der 
Forderung verjaehrt (18).

Besonders bei der

rung eines
dem (Pfand-) Glaeubiger und 
Verpfaender, aufgrund dessen der Pfand- 
glaeubiger nur mittelbarer Besitzer 
\vird und der Verpfaender unmittelbarer 
Besitzer bleibt, ist nicht möglich (Art. 
853 ZGB).Begünstigten

Artikel 690 (717) ZGB enthaelt
die ausdrückliche Bestimmung, dass das 
Besi tzkonsti tut auch dann

damit die Umgehung der 
das Faustpfand 

(21). Dank

unvvirksam
befristeten

Garantie hat aber der Garant (bz\v. 
die Bank) ein schutzwürdiges Interesse 
daran, in absehbarer Zeit zu 
ob sie haftet öder nicht. Diese Ervvae- 

veranlasst dem Gesetzgeber,

sei, "wenn 
Bestimmungen 
beabsichtigt worden sei"

Vorschrif des ZGB sind die 
schvveiz. Kredi tpraxis von

über

dieser
türk.' und ...
den jeglichen Formen der Sicherungsüber— 
eignung geschonnt geblieben (22).

în der Bankpraxis spielen aber die 
Wertpapieren eine

\vıssen,

gungen
eine diesbezügliche Gesetzesaenderung 
im OR durchzuführen: Nach dem neuen 
Absatz des Artikels 110 OR heisst es:

für eine 
so darf

Verpfaendung 
vvichtige Rolle. Für ihre Verpfaendung 
bestehen zwei Möglichkeiten: Die Ver
pfaendung kann zunaehst wie bei andern 
Forderungen.die nicht VVertpapıercharakter 
haben, bei ailen Arten von VVertpapıeren 
durch einen schriftlichen Pfandvertrag, 
verbunden mit der übergabe der Vrku"de> 
erfolgen. Doch genügt auch eın e'nfaches 
Vorgehen, das denn auch regelmaessıg 

Antvendung kommt: Bei Inhaberpap.eren 
braucht es nichts weiteres as die 
Übertragung des Besitzes an der Urkunde 
an den Pfandglaeubiger. Bei denund Ssîiîss

d.r ««

von
HIst die Verpflichtung nur 
bestimmte Zeit eingegangen, 
vereinbart \verden, dass der Verpflichtende

er binnen dieserfrei vvird, sobald 
Frist nicht schriftlich belangt wird".

B) DİE REALSICHERHE1TEN

kommenAls Realsicherheiten 
bewegliche (mobilien) und unbevveglıche 
Sachen (i m mobilien) und Rechte bzw. 
Rechte an diesen Sachen und Rechten 
in Betracht. ;

An bevveglichen Sachen kann eın 
begründet vverden 

eines Pfandrechts

zur

Sicherungsrecht 
durch Bestellung
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geselischaften gegründeten Kreditinstitute" 
"die Anstalten der Teilzahlungsgeschaefte" 
und "die Genossenschaften" in Fra^« 
(Art. 2 des Gesetzes).

Als Sicherheit dieni ein im Handels- 
öder Handvverkerregister eingetragenen 
"fonds de commerce".

öder einer Abtretungserklaerung hinzu- 
kommen (Art. 870 (901) ZGB).

2) Pas Registerpfandrecht : Der 
Grundsatz, wonach dâs Fahrnispland an 
die Publizitaetsform des Besitzes gebunden 
İst, hat manche Ausnalımen. Bei dem 
sogenannten "Registerpfandrecht" wird 
die Publizitaetswirkung nicht durch den 
Besitz, sondern -aehnlich wie beim 
Grundpfand- durch eine Eintragung in 
ein Register hergestellt.

Das Registerpfandrecht İst im 
türk. ZGB
von Vieh vorgesehen (23).

Ausserhalb dem ZGB siııd in 
folgenden Gesetzen Registerpfandrechte 
vorgesehen:

"Der Handelsname", "die in der
Zeit der Eintragung vorhandenen 
Kir den Gang des Geschaeftes bestimrnten 
Maschienen, VVerkzeuge und 
Bel riebseinrichtungen (25)" 
Motorfahrzeuge"

und

anderen 
und »'die 

sowie Firmenzeichen, 
Patentrechte, Warenzeichen, gev/erbliclıe

Umfang
für die Verpfaendungnur

Muster und Modeli gehören 
des Pfandrechtes.

zum

Kraft ausdrückliche Bestimmung 
des Gesetzes können die Maschienen, 
VVerkzeuge öder andere Betriebseinricn- 
tungen und die Motorfahrzeuge nur das 
Pfandobjekt bilden,
Zeit der Eintragung"
Die Bestandteile, die nach der Eintragung 
in den fonds de commerce eingeführt 
sind, können erst nach der Eintragung 
zu der Liste 
und Eintragung in

Im türk. Handelsgesetzbuch 
ist die Schiffshypothek als ein Register
pfandrecht geregelt (Art. 875 ff des 
türk. HGB).

b- Nach dem türk, Mineralgesetz 
kann der Bergwerk und die Konzessions- 
rechte auf einen Berkvverk nur durch 
Eintragung ins Register verpfaendet 
werden.

a-

wenn sıe "in der
vorhanden sind.

zustaendigen Notar 
Handelsregister in 

die verpfaendung eingeschlossen (26). Für 
Bestandteile, 
des Glaeubigers erneuert \verden, genügt 
die Eintragung zur Liste am zustaendigen 
Notar.

a m

c- Das Gesetz über das Pfand 
des fonds de commerce von 21.7.1971 
regelt ein anderes Registerpfandrecht, 
das ın der Praxis besonders im Bereich 
der Realkredite sehr weit 
wird.

die mit dem Erlaubnis

ausgenutzt
Die Parteien können durch ausdrück

liche Vereinbarung ausser dem Handels- 
und Betriebseinrichtung, einen 

öder mehrere Bestandteile vom Pfandrecht 
ausschliessen (Art.3).

Die Entstehung des Pfandes '• 
a- Der Pfandvertrag : Der PîancT- 

vetrag bedarf iür seine Gültigkeit der 
öffentlichen Beurkundung durch einen 
Notar, der in dem Kreis taetig ist wo 
der fonds de commerce eingetragen 
ıst. în dem Pfandvertrag wird die gesamte 
Liste alles Bestandteile mit genauer 
Bezeıchnung aufgeführt. Eine Kopie des 
Vertrages wird beim Notar aufbewahrt 
(Art. 4).

Wenn auch ersichtlich dem ent- 
sprechenden französisches Gesetz nach- 
empfunden, hat die türkische Regelung 
doch eınıge hervorzuhebende Besonderheiten. 
Deswegen verdient die 
eines fonds de 
Betrachtung.

namen

Verpfaendung 
commerce eine naehere

jl_Die Verpfaendung cineş fonds
------------ - , • Beı efem Erlass
Gesetzes über das Pfand des fonds de 
commerce vom 1971 spielte die Erwae- 
gungen den Handwerker neue 
möglichkeiten zu beschaffen, 
wıchtıge Rolle. Naemlich, 
dreses Gesetz wurde es möglich, durch 
Verpfaendung der Maschienen, VVerkzeuge 
öder andere Betriebseinrichtungen eine
n'f.1' ..ZKU beşchaffen, ohne dabei den 
Besitz uber dıese Sachen 
(24).

Das Gesetz gestattet die Verpfaen
dunge,nes fonds de commerce ausschlie- 
sshch zugunsten von besonders ermaechtig 
ten Kredıtanstaiten: Als Glaeubiger 

kommen deswegen nur "als juristische 
Personen aneıkannten und als Kapital-

de commerce des

Kredit- 
eine 

erst durch
Der Pfandvertrag ist 

blosser obligatorischer
der mit

VVirkung ausge- 
stattete Erıverbsgrund. Diesem F.r\verbs- 
gnınd rnuss analog wie bei der 

)ertragung von F.igentum ein dinglich 
wı rkender Erwerbsakt nachfolgen : 
ü,e Eintragung in das Handels- 
regıster.

zu übertragen

D»e Eintragung in das Handels-
FrsHdrecht wird ^

des fonds de Verlangen des Eigentümers 
commerce öder des Gîaeu-
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bigers mit Her Eintragung in das Handels- 
Hand\verkersregister eine Vermutung, gegen die ein Gegen- 

beweis nicht zugelassen wird.
Der gutglaeubige Erwerb an 

Gegenstaende des fonds de commerce, 
soweit sie ausserhalb dem Kreise der 
Eintragung liegen, ist aber geschützt. 
VVenn aber in einem solchen Fail der 
Eigentümer des fonds de commerce 
gegeniiber dem gutglaeubigenErwerber 
des Eigentums öder eines beschraenkten 
dinglichen Rechtes ein Forderungsrecht 
zıısteht, erstreckt sich das Pfandercht 
am fonds de commerce auf diese

öder
in dem auch der fonds de 
eingetragen ist (Art. 5).

Bei der Eintragung ist der Name 
Wohnsitz des Glaeubigers, der 

Betrag der Forderung in türkischer 
’Vaehrung öder der höchste Betrag für 
den der fonds de commerce Sicherheit 
bietet, falls die Forderung unbestimmt 
ist, sowie der Prozentsatz eventueller 
Zinsen angegeben werden (Art.6) (27).

Der gutglaeubige Dritte, der 
gestützt auf den Handelsregistereintrag 
ein Pfandrecht erwirbt, wird in seinen 
Erv/erbe geschütz (Das Prinzip des 
Öffentlichen Glaubens des Handels-und 
Handwerkersregisters) (Art.5/Abs.IV).

Das Pfandrecht wird ausserdem, 
für Warenzeichen und Patent rechte in

begründet,
commerce

und

Forderung. Dasselbe gilt für Entschaedi- 
gungsantraege und Versicherungsleistungen, 
die dem Eigentümer des fonds de 
commerce zustehen. Dritte Personen 
haften für den dadurch entstehenden 
Sclıaden des Glaeubigers, falls sie in 
diesen Faellen trotz Anweisung dem 
Eigentümer des fonds de commerce 
zaillen (Art. 9).

c- Erhaltung des Wertes des 
fonds de commerce : Der Eigentümer 
des fonds de commerce hat für die 
Erhaltung des Wertes des fonds de 
commerce aile erforderlichen Massnahmen 
zu treffen. Falls er diese Massnahmen 
nicht trifft öder in den im Gesetz 
vorgeschriebenen Faellen 
Erlaubnis des Glaeubigers einholt, und 

VVertminderung des fonds

das im Industrieministerium geführte 
Regisıer, und für Motorfahrzeuge in das 
entsprechende Verkehrsregister eingetragen 
(28). Der sogenannte öffentliche Glaube 
des Handels- öder Handwerkersregister 
erstreckt sich nicht auf diese Hilfsregister.

Die Möglickeit der Eintragung 
mehrerer Pfandrechte : Auf dem gleiclıen 
Toncü ele commerce können mehrere 
Pfandrechte besteli t w erden. In solchen 
Faellen wird der Raııg der Rechte des 
Pfandglaeubigers nach der Zeit der 
Eintragung des Antrages auf Eintragung 
beştim m t.

nicht die

somıt eme 
de commerce zum Schaden des Glaeubigers 
eintritt, so hat er innerhalb einer vom 
Richter anzusetzenden Frist eine Sicherheit 
einzuraeumen öder den früheren Zustand 
vviederherstellen.

Im Faile der Nichteinhaltung 
dieser Bestimmungen kann der Glaeubiger 

Eigentümer des fonds de commerce 
die Bezahlung einer der VVertminderung 
der Sicherheit entsprechenden Summe 
verlangen (Art. 11) (29).

Das Gesetz gewaehrt dem Glaeubiger 
eine direkte Klagebefugnis gegen dritten

ihre Taetigkeit

Die VVirkungen des Pfandrecht :
Verfügungsrecht" dei 
Der Eigentümer

befugt, aile

Dasa-
desElgentümers

londs de commerce ist 
Rechtsgeschaefte zu führen, welche die 
gewöhnliche Geschaeftsführung mit sich 
bringt. Nur mit Zustimmung des Glaeubigers 
darf er aber den fonds de commerce 

im Pfandrecht mitenthaltener

vom

öder ein
Bestandteil an dritte Personen übertragen 
öder mit einem dinglichen Recht be- 
schraenken öder an einen anderen Ort die durchPersonen,

eine Gefahr der Verschlechterung des 
fonds de commerce öder der im Pfand 
mitenthaltenen Bestandıeile verursachen
(Art. 13). ,

d- Befriedigung aus dem Ptande:
Das Pfand des tonds de commerce ist, 
wie jedes Pfandrecht überhaupt, ein 
sogennantes Wertrecht, d.h. ein Recht, 
das einen Anspruch auf den Wert des 
verpfaendeten Obiektes verleiht. Dem 
entspricht als Hauptwirkung des Pfandes 
Über fonds de commerce, dass sich 
der Glaeubiger bei Nichtzahlung semer 

dem Erlös des fonds de

übersiedeln.
Zur Beaciıtung

tungen des Eigentümers .
hohe Geldstrafen und Gefaengnısstra en

zwei Jahren

dieser Verpflich- 
sind im Gesetz

von 2 Monaten bis zum
8 b-eGeitendmachung_des_Pfandrechts

gegenüber cİnttejfTPersonen: basTTandrecnt 
cles Glaeubiger kann gegen jeden, 
den fonds de commerce übernommen
hat, geltend gemacht w erden.

i i em and habe die
Handelsregister nicht

Dıes ıst
Der Einvvand 

Eintragung im
gekannt, ist ausgeschlossen.

Forderung aus
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commerce befriedigen kann (Art i3) . 
Jedes im Pfand mi ter hal t ene Destandteil 
gilt als Sicherheit für die gesamte 
Schuld.

sondern auch die Forderung selber

Die Gült und der Schuldbrief 
spieleıı in der Kreditpraxis der Türkei 
eine selır bescheidene Rolle. Das Kredit- 
siclıerungsrecht begniigt sich fast 
schliesslich mit der Hypothek als Siche- 
rungsform.

l) Die Errichtung des 
pfandrechtes (bz\v, deT Hypothek) :

(30).

Die Verwertııng des Pfandes iil)er 
fonds de commerce geschieht in der 
Regel auf dem Wege der Schuldbetreibung 
und Zwangsvollstreckungsgesetzes, Der 
Glaeubiger kann den Verkauf des ganzen 
fonds de commerce öder einer zur 
befriedigung seiner Forderung geniigenden 
Bestandteile verlangen. Die sogenanten 
"Verfallskîausel" ist ausgeschlossen.

Der
allerdings bei 
Umfanges und der Art der zu verkaufeııden 
Vermögensgegenstaende die gerechten 
înteressen der beiden Seiten berücksich- 
tigen. Bis zur Vollziehung des Verkaufes 
hat der Volistreckungsbeamte aile 
erforderliche Massnahmen für die Bewaeh- 
rung, Vervvaltung und Belriebsfülmmg 
des fonds de 
einzelnen Bestandteile zu treffcn (Art. 
14 und 15).

aus-

G ?und-

Wie bei m Grundeigentum, 1assen
sich beinı Eıwerbe des Grundpfandrechtes 
in der Regel zwei Vorgaenge unter- 
scheiden :

Volistreckungsbeamte wird 
der Bestimmung des

1) ein Erwerbsgrund} der 
Rechtsgeschaeft ist, und
2) die Eintragung in das Grundbuch.

Der Vetrag auf Einrichtung eines 
Grundpfandes bedarf zu seiner Gültigkeit 
der öffentlichen Beurkundung (Art. 77i 
(799) ZGB).

Laut das Prinzip der Pubİizitaet, 
das das gesamte Grundeigentumsordnung 
beherscht 
( unter

meıstens eın

commerce öder seine

ent.sleht das 
Vorbehalt der

Grurıdpfand 
gesetzlichen 

Ausnahmen ) erst mit der Eintragung 
in das Grundbuch.

IL das grundpfandrecht

Das türk. Zivilgesetzbuch laesst 
drei verschiedene Grundpfandarten zu: 
1) Die Hypothek, 2) Die Gült und 3) 
Der Schuldbrief.

Die Hypothek

Irn Bereich der gesetzlichen Grund- 
pfandrechte, die nur fn der Form der 

vorkommen, unterscheiden 
sich zwei îlauptformen :

mittelbar gesetzliche 
nicht unmittel-

Mypothek
dient nur

Sicherûngszweck. Wo ein blosses Siche- 
rungsverhaeltnis angestrebt vvird, findet 
demnach in der Regel die Hypothek 
Anwendung. Sie dient

Die
Pfandrechte entstehen 
bar durch einen

a-

Gesetzesvorschrift, 
sondern das Gesetz raeumt dem 
chtigten bloss

Sicherstellung 
einer beliebigen, gegenvvaertigen öder 
zukıinftigen öder bloss möglichen Forderung 
(Art. 796 (824) ZGB). g

Die Gült 
haben neben

zur Bere-
aufAnspruch

Einrichtung eines Pfandrechts ein. 
Pfandrecht seîbst gelangt 
Eintragung zur Entstehung. Das Pfandrecht 
der Baulıandwerkern und Unternehmern 
ist in dieser Gruppe 
Bedeutung (Art. 809 (839) ZGB).

b- Die unmittelbar gesetzliche 
Pfandrechte bestehen 
Gesetzes

emen
Das

erst mit derund der Schuldbrief 
Sicherungszvveck eine 

zvveıte Aufgabe, naemlich die Mobilisierung 
des Bodenwertes.

Die Gült dient aussehliesslieh 
Verselbstaendigung des 13odenwert.es. 
Düren dıese wird eine unpersönliche 
Verpflıchtung des Grutıdeigentümers zu 
Leıstungen aus dem Grundstück grund- 
pfaendlıch sichergestellt. Eine persönliche 
Haftung des Grundeigentümers 
Fremd (Art. 817 (847) ZGB).

Durch den Schuldbrief

von besonderen
zur

dagegen
vvegen und bedürfen keiner 

Eintragung im Grundbuch. Nach dem 
Artikel 791 (819) ZGB :
Pfandglaeubiger zur Erlıaltung der 
Pfandsache notwendige Auslagen gemacht, 
ınsbesondere die vom Eigentümer ge- 
schuldeten Versicherungspraemien bezahlt, 
so kann er hiefür ohne Eintragung in 
das Grundbuch die gîeiche Sicherung 
beanspruchen wie für seine Pfandforderung." 
Laut dieser Vorschrift 
haben die Kösten

von

"Hat der
ist ihr

. , . ------- hingegen
wırd eine persönliche Forderung begründet 
und grundpfaendlich sichergestellt (Art.812 
(342) ZGB). Im Gegensatz zu der Hypothek, 
durch die eine Forderung sichergestellt 
wırd, die unabhaengig vom Grundpfandrecht 
entsteht und besteht, begründet der 
Schuldbiref nicht nur das Grundpfandrecht

des Gesetzes 
. zur Verhinderung von

vvertmınderungen am Pfandobjekt unmittel
bar eın Grundpfandrecht. Das Gleiche
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gj.lt f ü r die Kösten zur Verhinderung 
Wertverminderungen am Pfandobjekt 

(Art. 780 (808) ZGR).

2) Das Pfandobjekt :

Auffassung öder nach dem klaren Willen 
des Eigentümers der Hauptsache dauernd 
für deren Bewirtschaftung, Bentıtzung 
öder Verwahrung beşti m mt und durch 
Verbindung, Anpassung öder auf andere 
Weise in die Beziehung zur Hauptsache 
gebracht sind, in der sie ihr zu dienen 
haben.

von

Objekt eines Grundpfandrechts ist 
immer ein Grundstück, also eine Liegen
schaft; ais Stockwerkeigentum ausge- 
schi edene Teiie einer Liegenschaft; 
öder ein selbstaendiges und dauemdes 
Recht an eine Liegenschaft (31).

Nach dem Spezialitaetsprinzip, 
muss das zu verpfaendende Grundstück 
beşti m mt und einzeln bezichnet werden 
(Art. 769 (797) ZGB).

Die Verpfaendung mehrerer, dem 
gleichen Eigentümer gehörender Grundstücke 
ist möglich, soweit sie einzeln bezeichnet 
vverden (Gesamtpfandrecht). Stehen die 
mehreren Grundstücke im Eigentum 
verschiedener Peısonen, so ist deren 
Verpfaendung aîs Gesamtpfandrecht nur 
dann möglich, wenn sich die Eigentümer 
solidarisch für die sicherzustehende 
Forderung verpflichten (Art. 770 (798) 
ZGB).

Das Gesetz gestattet dabei dem 
Pfandbesteller, in gewissen Schranken 
durch Willenserklaerung und Anmerkung im 
Grundbuch vveitere Gegenstaende als 
Zugehör zu erklaeren und in die Ver
pfaendung einzuschliessen. Eine Anmerkung 
im Grundbuch hat folgende Wirkung: 
V/erden Beweglic'hkeiten im Grundbuch 
als Zugehör angemerkt, so gelten sie 
gegenüber jederman als Zugehör, sofern 
nicht nachgewiesen v/ird, dass ihnen 
nicht Zugehörqualitaet zukommt 
es, dass die Verbindung mit der Haupt
sache öder die Zweckbestimmung des 
Dienens für diese fehlt öder dass die 

Verbindung nicht dauernd, sondern 
vorübergelıender Natur ist.

Der Giaeubiger, der an nicht 
angemerkter Zugehör Pfandrecht bean- 
sprucht, muss dagegen im Liguidationsfall 
die Zugehöreigenschaft beweisen (Art 
777 (805) / Abs. II ZGB).

In ailen Faellen 
gegenüber einen Grundpfandrecht die 
Rechte Dritter an Zugehör vorbehalten.

sei

nur

3) Die Spezialisierung der Forderung:
aber bleibenAuch für die Forderung gilt das 

Spezialitaetsprinzip. Die Forderung, die 
durch das Pfandrecht gesichert werden 
soll, muss ihrem Betrage nach genau 
bestimmt sein (32). Die Forderungssumme 
ist immer in der Landes\vaehrung an- 
zugeben (Art. 766 (794) ZGB).

İst der Betrag der sicher zu steîlen-
vornherein

5) Das Prinzip der festen Pfandstelle:

erhaeltJeder Grundpfandrecht 
bei seiner Eintragung einen besonderen 
Rang, d.h. eine feste Pfandstelle. Die 
pfandrechtliche Sicherung bleibt auf 
diese Pfandstelle oeschraenkt.

Der Rang der Grundpfandrechte 
in ihrem Verhaeltnis zueinander wird 
durch die Abrede der Parteinen bestimmt. 
Normalertveise wird ein Grundpfandrecht, 

das Grundstück bereits verpfaendet 
ieıveils im nachstfolgenden Rang 

eingetragen. Ein Grundpfandrech kann 
aber zum vornherein ım zwe,ten ödet 
in einem vveiteren Rang errıchtet 
\verden, ohne dass überhaupt ein _ 
eehendes Pfandrecht besteht. Es genugt, 
dass für den frei bleibenden Vorrang 
e n bestimmter Betrag festgesetz w.rd

ES ist auch möglich, mehrere 
Grundpfandrechte in gleichen Rang zu

den Forderung nicht 
genau bestimmt, so ist ein Höchsbetrag 
anzugeben, bis zu dem das Grundstück

des Glaeubigers

zum

für aile Ansprüche 
haftet (Die Maximalhypothek). In dıesem 
Fail sind Verzugs-und Vertragzınsen, 
sowie die Betreibungskosten . nur insovveıt 
gesichert, als sie noch in diesem Betrag 
enthalten sind (Vgl. unter Nr. 6/b).

wenn
ist,

4) Umfang der Pfandrecht .
vor-

belastet dasDas Grundpfandrecht 
Grundstück mit ailen seinen Bestandteılen, 
der Zugehör, Miet-und Pachtzınzen und 
allfaelligen Ersatzansprüchen wıe < z.o
Versicherungsentschaedigungen
777 (805) und 778 (806) .

W as Zugehör İst öder se.n kann, 
bestimmt sıdı gründsaetzıich nach "r ' 
621 (644) ZGB : Sie sind die beweg chen 
Sachen, die .nach dem am Orte ublıchen
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des Vervvertungsbegehrens öder 
Konkurseröffnung laufende Zins durch 
das Pfandrechı gedcckt (An.790 fgıp\ 
ZGB). ' '

Failbestellen. Sie sind in diesem der
unter sicil gleiclı berechtigt.

Der einmal im Grundbuch eingetra- 
gene Rang eines Pfandrechtes bleibt 
unveraendert (Das Prinzip der festen 
Pfandstelle). VVenn ein Grundpfaııdrecht 
wegfaellt, so entsteht eine freie Stelle. 
Über diese darf der Grundeigentümer 
nach Belieben verfügen, er kann dieses 
wieder begeben, sei es für den ganzen 
bisherigen Betrag, sei es nur für einen 
Teil davon (Art. 786 (814) ZGB).
Diese Gelegenlıeit hat er aber bis zum 
Zeitpunkt der Pfandvenvertuııg. Mat 
der Eigentümer im Moment der Pfand- 
venvertung über eine freie Pfandstelle 
nicht wieder verfügt, so rücken die 
ııachfolgenden Pfandglaeubiger automatısch 
nach und der Erlös aus dieser Stelle 
kommt ihnen ihrern Range gemaess 
zugute (sog.gesetzliches Naclırückungsrecht) 
(Art. 787 (815) ZGB).

Auch die Parteien köıınen 
Vereinbarung festsetzen,dass bei Erledigung 
einer Pfandstelle ein Nachrücken erfolge. 
Dieses vertragliche Nachrückungsrecht 
ist, wie der Pfandvertrag, öffentlich zu 
beurkunden und im Grundbuch vorzumerken 
(Art. 786 (814) ZGB) (34).

6) Die Befriedigung 
Grundpiand : ---------

Wurde ei ne M axi m al hypothek
errichtet, so erhaelt der Glaeubiger 
für Kapital, Vertrags- und Verzugszinsen 
sowie die Betreibungskosten nur Deckung* 
soweit deren Summe der Betrag deT 
eingetragenen Pfandsumme nicht iibersteigt

ZWEITER TEIL

die kritische vvürdjgung der
SICHERUNGSGESC H AEFTE

İn der Kreditpraxis wira bei jeder 
Sicherstellung nicht nur der rechtlichen 
Bestand der Sicherheit, sondern gleiche 

ih r Siclıerungsvvert
des Sicherheit İst 

ihrer Güle, Bonitaet und Einbringlichkeit 
stark abhaengig. Denn, die Tauglichkeit 
einer Sicherheit vvird nach dieser Gesichts- 
punkten geprüft und bevvertet. Bei der 
Prüfung der Tauglichkeit spielt 
die Anpassungsfaehigkeit der Sicherheit 
Wandel der sich aendernden Verhaeltnisse, 
bzw. zur. Aenderungen des Schuldverhaelt- 
nisses eine wesentliche Rolle.

Die allgemeine Auflassung,das die 
Realsicherheiten "sicherer" seinen, als 
die Personalsi eherhei t en, İst in soleher 
Allgemeinheit nicht richtig (35).

Abgesehen davon,dass die Realisierung 
einer Realsicherheit viel langsanıer und
umstaendlicher

r-
massen 
Dieser nWert"

gevvertet.
von

durch

auch
zum

aus dem

_ar. Pie Art der Befriedigung : 
î?,e Befrıepi^ung des Gİaeublgers geschieht 
durch Verkauf des verpfaendeten Gruııd- 
stuckes durch
den Vorschrıften des Schuldbetreibungs- 
undKckursgeseues. Diesem Zwecke 
dıent, eine bosondere Art der Betreibung 
jene auf Pfandvenvertung (Art 148 ff ’ 
des türk SchKG). k V 140 1U

nfusJ ,dem erzielten Erlös werden
ihrer faRdg aeUblgur în der Reihenfolge 

ter Ranges befrıedigt: Glaeubiaer 
gleıchen Ranges haben unter I 
Anspruch auf gleıchmaessige Befriedigung 
d h s,e erhalten, wenn der ibnen be tfmmtl’ 
Betrag nicht zur vollen Befriedirîunp 
bınreıcht, emen der Höhe ibret Forderung

’dlTzSS” A"1*11 <*.> ™
b- Die Umfang der 

Nicht nur der 
sondern 
und

kann, als eine 
Personalsicherheitjleiden aile represantative 
«örmen der Realsicherheiten an einer 

Schwaeche: Aile, gesetzlich geregelte 
fgeborene) Realsicherheiten sind akzes- 

seher Natur. Dadurch sind sie 
un Entstehen, Fortbestehen und Erlöschen 
vom Entstehen, Fortbestehen und Erlöschen 
der Forderung abhaengig, zu 
Sicherheit sie bestellt sind.

Das Pfandrecht (sowohl das Faust- 
pfand bei der _
Grundpfand, bzw. die 
mit der

seın

s o r ı

deren

Fahrnis als auch das 
Hypotek) entsteht 

, . "rechtlicher Errichtung"
Sİ* nn ,f<?rmel,es Recin: Die Wirkung 
l ■ , ealaktes (d.h. die Besitzübergabe
injr ern^uFaVStpfand und die Eintragung 
ıns Grundbuch bei der Hypothek) erstrecken
anf ?Ur nr11 jGn ^^ngbchen Rechtsbestand,
aul das Pfandrecht;
ryf obügatorisehe Grundverhaeltnis.
bis 7I?rrU,nd.prfld besteht "f O r m e 1 1 " 
774 dcı Eintragung (Art.773 (801) ZGB) und das Faustpfand bis

nur

V.rzugsinsm, ‘'o.ilT'bSS" 

Rahmen auch die noch nicht bezahlten 
ertragszınsen werden aus dem Pfander-

drei fabreCk- A" VertraSszinsen sind 
dreı Jabreszınse, sowıe der im Moment

auch

und nicht auch auf
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zum Verlust d es Pfandbesitzes (Art. 
857 (888) ZGB).

Die sichergestellte Forderung jst 
aber von dieser Eintragung öder öesitz- 
übertragung unabhaengig; wird 
denen in Dasein, Umfang und Inîıalt 
nicht berührt. Die Eintrag einer Hypothek 
di en t daher nur als Beweis und schaft 
eine Vermutung für den Bestand des 
Pfandrechtes und für die dingliclıe 
Berechtigung des Pfandglaeeubiger 
(Art. 905 (937) ZGB); sie genügt dagegen 
nicht, um darzutun, auch nicht mit der 
W i rkııng einer blossen Vermutung, dass 
die pfandgesiclıerte Forderung zu Recin 
bestehe öder, wie man sich auch 
ausdrückt, dass die Hypothek einen 
realen Wert habe (36).

Deswegen muss der Pfandglaeubiger 
jevveils den Bestand und die Höhe der 
Forderung, die mit dem Pfandrecht 
sichergestellt ist, bcweisen (37).

Die Gleiche Erwaegungen gelten 
auch für das Fahrnis (Faust) Pfandrecht

inBesonders in den Faellen 
denen Kredite gesichert sind und in 
denen das Schuldverhaeltnis nicht zur 
norm al en Abwicklung korr.mt, sondern 
fehllaeuftdurch und Rückgewaehrschulden 

die akzessorischeentstehen,
Natur der Sicherheit dazu, dass diese 
Rückabwicklungsverpflichtungen ausserhalb 
der Sicherung bleiben, weii sie (die 
Sicherung) für die ursprüngiich anders 
gearteten Verpflichtungen bestellt sind

führt

(40).
Nach der sogenannten "Dualistischen 

behre", die sov/ohi in der Rechtsprechung 
als auch in der Literatür eine herrschende 
Rolle spielt, handelt es sich bei den 
Rückgewaehranspriichen gleichviel ob 
sie auf Rücktrittsvorschriften öder auf den
Öereicherungsvorschrıften beruhen, 
"andere als die ursprüngiich gesicherten 
Ansprüclıe". Die ursprüngliche Forderung, 
die sichergestellt ist, (etwa aus Darlehen 
öder wegen Kaufpreises usw.) bestehe 
nicht mehr. An ihre Stelie trete ein 

Anspruch auf einem gesetzlichen
akzessorische

um

(38). ncuer
DieSchuldverhaeltnis.

Sicherheit, (sei es eine Personalsicherheit 
wie die Bürgsclıaft öder sei es eine 
Realsicherlıeit 
Hypothek) beendet aber mit der ursprüng- 
liclıen Forderung und kann den Riickge- 
\vaehranspruch nicht sicherstellen.

Bei saemtliche geborene Sicherheiten 
ist es wegen ihrer akzessorischer Natur 
gemeinsam, dass jeder RücKtritt 
dem Mauptschuldverhaeltnis auch das 
Erlöschen der akzessorischen Sicherheit, 
mit sich bringt (41). Das ist ein anderer 
Punkt, der die 'Tauglichke.it" der akzes
sorischen Sicherheit beeinflusst.

Die Vielgestaltigkeit der wirtschalt- 
lichen Verhaeltnîsse und die Anforderungen 
der Kredi ipraxis konnten mit der aksez- 
sorischen Natur der gesetzlich geregelten 

Sicherheitsf örmen nicht

Aus diesem Gesichtspunkt bewertet, 
ist die akzessorische Realsicherlıeit so 
wenig tauglich, so \venig Zweckmâssig 
wie eine akzessorische Personalsicherheit, 
z.B. eirıe Bürgschaft (39).

Deslıalb kann man ganz allgemein 
feststellen, das nicht "realer" 
"persönlicher" Natur der Sicherheit für 

Tauglichkeit der Sicherung 
entscheident ist, sondern vielmehr ihre 
"akzessorische" öder "selbstaendige"

wesentliclıe

öderFaustpfandwıe

öder

die aus

eineEigenschaft 
Rolle spielt. Die Akzessoritaet 
ist demnaclı eine A c lı i I I e s f e r s e 
für jegliche Arten der (geborenen) 
Sicherheiten: Bei ailen akzessorische
Sicherheiten (gİeiciıgültig ob sie realer 
öder persönlicher Natur sind), die mit 
der Forderung so eng zusammenhaengen 
und ohne die Forderung keine matenell 
rechtliche Wirkııng zu aeussern vermögen, 
ist es unentbehrlich, den Glaeu ıger

der Bestand der

dabei

(geborenen) 
auskornmen, sodass 
neue Metheden gesucht und gefunden. 
Die Folge dieser Entvvicklung ist, eine 
Diskrepanz zıvischen legislatorischer 
Konseption und der an ihr orientıerten 
Rechısdog malik einerseits und die 
Wirklichkeit der Kreditpraxis anderseits, 
tlie die Grundsaelze des klassisehen 
Kredit sicherungsrechtes wie die Publi- 
zitaets öder Spezialitaetsprinzipien weitge- 
hend ausgeschaltet vvurderu

Wege undneue

von der Bevveispflicht 
Forderung zu befreien.

Nicht nur ıvegen dieses Beweıs- 
pflichtes entstandenen Durchsetzung - 
schwierigkeitenj sondern auch hınsıc -
lich ihrer fehlenden' Anpassungsfaehıgke t
zum Waııdel der Forderung, bıldet a 
akzessorische Natur e‘.ner . ,JC 1 
ein Minus für ihre "Tauglichkeit .
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Anmerkungen

(1) Umgekehrt ist die Lage z.B. im 
deutschen Recht. In dem § 232 BGB 
hat der Gesetzgeber ausdrücklich die 
Realsicherheit bevorzugt, indem er 
dann, vvenn nach Gesetz, behördlicher 
Anordnung öder Rechtsgeschaeft ein 
Recht öder eine Pflicht zur Sicherheits 
leistung besteht, eine Personalsicherlıeit 
(z.B.
wenn eine Realsicherheit nicht geleistet 
werden kann. In einigen Faellen der 
gesetzliclı geregelten Sicherheitsleistung 
ist die Personalsicherheit (die Bürgschaft) 
sogar ausdrücklich ausgeschlossen. S o 
z.B. § 273/III; 1218/1; 369 HGB.

(6) Entscheidung der Handelsabteil 
des Kassationshofes ung

vom 10.2.1953 Nr 
52/6681-7065; Entscheidung der vereinigten 

•Zivilabteilungen des Kassationslıofe* 
vom 6.6.1945 Nr. 33/35.

(7) Entscheidung der Abteilung für 
Schuldbetreibung und Konkurs,
21.5.1968 Nr. 5534/5386 (ABD 1968 S 
786).

vom
eine Bürgschaft) nur zulaesst,

(8) Im redivierten scweiz. Bürgschaftrecht 
ist diese Regel nur für die durch Grund-

Forderungen 
waehrend bei Faustpfar.d- 

und Forderungspfandrechten,
Sicherung der verbürgten Hauptschuld 
begründet worden sind, der Solidarbürge 
vor deren Verwertung 
werden kann, wenn der Hauptschuldner 
in Korkurs geraten ist öder Nachîasstun- 
dung erhalten hat öder, wo weder das 
eine noch das andere 
sovveit jene 
des Richters

pfandrechre gesicherten 
beibelıalten

die zur
(2) In der Schvveiz vvurde das Bürgschafts- 

Jahre 1942 gründlich abge- 
Das

recht im 
aerıdert. 
der Sclnveiz will

belangtBürgschaftsrecht 
einen verstaerkr.en 

Bürgenschutz, namentlich durch Erschvve- 
rung des Vetragsabschlusses und durch 
Erleichterung der Bürgenhaftung erreichen. 
In der Türkei ist im Bereich der Bürg
schaft der alte Text des schweiz. OR 
von 1911 in Kraft.

nurneue

zutritt, vvenn und 
Pfaender nach Er m essen 

keine Deckung bietet 
(Art. 496/11 des schvveiz). Diese Regelung 
ist aber nicht zvvingend und vvird deslıalb 
in der Regel oft vvegbedungen (Siehe 
dazu GUML, Das schvveiz. Obligationenrechı. 
§ 57, III, 2 b.

(3) Diese Würdigung ist aber für den 
Bereich der türkischen Bankpraxis 
nicht allgemein gültig. Naemlich, nach 
den Artikel 50 des türk. Bankgesetzes 
vom 1958 durften die Banken Kredite 
gegen Grundpfandsiclıerung nicht gevvaeh- 
ren. Das Gesetz erlaubte die Banken, 
das Grundpfand nur als "zusaetzliche 
Sicherung" d.h. zur Ergaenzung einer 
Personalsıcherung zu errichten.
Dieses Verbot bet. der Grundpfanderrich- 
tung der Banken wurde durch einer 
Verordnung vom 31.8.1978 (Nr. 28) 
wesentlich gemilderı. Durch 
Verordnung vom 22.7.1983 (Nr. 70) 
wurde das Bankgesetz ausser Kraft 
gesetzt. Diese Verordnung 
nun Richtlinien über die 
grenzen und die 
der Banken. Das 
wurde

(9) Die Vorschriften des türk. Schuld- 
betreibungs- und Konkursgesetzes (Art. 
295 und 303) vervvehren 
Bürgen (öder dem ausHypothek in 
Anspruch genommenen) die Berufung 
auf eine Herabsetzung der Hauptforderung 
durch Vergleich öder Zvvangsvergleich 
beruhen. Das ist eine Ausnahme des 
akzessoritaetsprinzipes. Denn Vergleich 
und Zvvangsvergleich beruhen auf schlechten 
Vermögensverhaeltnisse des Schuldners; 
gerade gegen sie sollen aber die Bürgschaft, 
die Hypothek öder Pfandrechte den 
Glaeubiger schützen. Eine konsequente 
Durchführung der Akzessori taet vviirde 
ıer also die Funktion der akzessorischen 

Rechte
genau widersprechen.

aber dem

eine

enthaelt
kredi teröffııungs- 

Kreditsicherungswesen 
. ^ neue Bankgesetz
2.5.1985 (Nr. 3182) in Kraftam als Kredi tsicherungsmittelgetreten.

(4) So ausdrücklich (10) Die Entscheidung des grossen 
Nrna66/?6S67/a7SSatİOnSh°feS V°m 13-12'1967’

(5) Konstanter Praxis des (11) Diec D _ Kassationshofes.
So z.B die Entscheidung des 15.Zivi!ab- 
teılung des Kassationshofes vom 25.5.1979 
Nr. 1149/1294 (Veröffentlich in YKD 
1979, S. 1340).

Entscheidung des grossen 
benats des Kassationshofes vom 11.6.1969, 
Nr. 69/4-6.

^**8enart kommt auch in 
der Bezeichnung zum Ausdruck: in der
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hat auch in den gesetzestext An\vendung (21) Dieser Vorschrift des Artikel 690 
(717) ZGB Lautet: "Bleibt die Sache 
infolge eines besondern 
verhaeltnisses beim 
ist der Eigentumsübergang

gegenüber unv/irksam, v/enn damiî ihre 
Benachteiligung öder eine Umgehung 
der Bestimmung uber d as Faustpiand
beabsıchtigı worcien ist.M
(22) Vgl. insbesondere KARADENİZ 
ÖZCAN, Die Sicherunsgübereignung im 
deutschen und türkisehen Rechtssystem 
unter Heranziehung der 
Bestimmungen des 
Rechts (Dissertation), Tübingen 1960.

P^ax?s wird nicht von einem Garantiever- 
trag, sondern von eine "Garantiebrief" 
gesprochen. Der Ausdruck "Garantiebrief

Rechts-
Veraeusserer, so 

Dritter

(13) Dies betonen z.B. REISOĞLU 
Seza, Teminat Mektupları-Kontrgarantiler 
(1983), S.31; TANDOĞAN Haluk, Borçlar 
Hukuk, Bd.II, (1982), S. 612.
(14) Entscheidung der 11. Zivilabteilung 
des Kassationslıofes vom 30.11.1979, 
Nr. 3303/5469. Dabei geht es um einen 
Verfallsklausel, der in englischer Sprache 
aufgefasst wird. Das hohe Gericht 
bestaetigt dabei ausdrücklich, dass 
nach seiner staendigen Rechtssprechung 
die Anvvendung der internationalen 
Ausdrücke in den Vertraegen deren 
Gültigkeit auf keinen Fail beeinflussen 
wird.
In dem konkreten Fail sieht aber das 
Gericht einen Verstoss gegen das betr. 
Gesetze, weil die Garantieıırkunde, die 
in türk. Sprache gefasst ist, einen 
Verfallklausel in auslaendischer Sprache 
enthaelt.

relevanten
schweizerischen

lautet: 
von

(23) Artikel 854 (885) ZGB
"Zur Sicherung von Forderungen

Genossenschaf ten, .Geldinstituten und 
die von der zustaendigen Behörde ihres

soleheWohnsitzortes ermaeluigî sind, 
abzusehliessen, kann emGeschaefte 

Pfandrecht an Vieh ohne Übertragung
durchdes Besitzes bestellt werden 

Eintragung in ein Register und Anzeige 
an das Betreibungsamt."
VeL hierfür auch Verordnung betr. die

24.8.1965 und 
24.8.1966.

Viehverpfaendung 
diesbezügliche instruktion

vom
(15) Vgl. TANDOĞAN, S. 543 ff.
(16) Siehe dazu vorne Seite 8.
(17) Wegen der vertraglichen Natur 
der Garantie, ist Artikel 41 OR aui 
die Ansprüche auf Leistung aus Garanti-

nicht anwendbar.

vom

(24) Vor dem in Kraft treten des
Gesetzen über das Pfand des fonds de 
commerce konnte man die Maschıenen 
einer Fabrik öder die Betriebseinrıclnun- 
een eines Hotels durch Amvendung des 
Artikels 777 (805) ZGB a!s Sicherungsgut 
ânwenden. Nach Art. 777 ZGB belastet 
naemlich das Grundpfandrecht das
Grundstück mit einschiuss aller Besiand- 

und aller Zugehör. Das Gesetz. 
eestatte dabei dem Pfandsteller ın
gewissen Sclıranken durch Wıİlenserklae- 

und Anmerkung ım Grundbuch 
Gegenstaende(etwa I-lotelmobılıar)

erklaeren und m aı e
einzusehli essen. Aber

Eigentümer 
der auch

evertraege
(18) Es wurde in der Literatür auch 
vertretsn, dass die Bank mit der Verlau^ 
des Fristes von ihre Verpflichtung fre4 
wird. So z.B. REISOĞLU, S. 38. teile

w erden jeweils den 
Artikelnumrner des(19) Im Klammer 

entspreehenden 
schweiz. ZGB angegeben.

rung 
weitere
als Zugehör zu 
Verpfaendung 
diese Möglichkeit hatte

fonds de commerce
des Grundstückes ıst 

fonds de commerce sıcd 
dieser Möglichkeit

svsMSgs.rs=:SrSs 4»konnten. Der Mnı»lichkeit ohneüberhaupt koıne McgUchker 
besitzübert ragung eın Ptandrecm 
bestellen.
(25) Nur

sondern nur 
an den(20) Kein Fahrnispfand 

ein Grundpfandrecht kann „
"selbstaendigen und dauernden 
bestellt werden, da diese den Grun s 
zugezaelılt werden.
M an versteht darunter t .
dingliche Rechte, die meht «fflaten 
eines bestimmten herrsehenden 
stüeks, noch aussehliesslieh

Person begrundet 
allem

» .
nur

eines
Eigentümer
dem der 
befindet.

auf

solehe besehraenkte
Trotz

einer
worden sind. Dazu gehören 
Bau- und Quellenrechte. . Sobald die e 
Rechte für eine unbestımmte O 
bereehnet sind, werden sı e ^Llegenschaften £

bestimmten
vor

den
finden auf Verlangen
in Grundbuch • A uf nah m e.

einesBestandteilesolehe
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İst die Eintragung einer Hypothek 
ungültig" (So heisst es in der Entscheidung 
der vereinigten Zivilabteilungen des 
Kassationshofes vom 7.2.1975 Nr. 973/12- 
470-154 (ÖĞÜTÇÜ / DOĞRUSÖZ, Rehin 
Hukuku (1982), S-329).
(33) Deshalb darf der Versicberer die 
Versicherungssumme nuı mit Zustimmung 
des Pfandglaeubigers öder gegen Sicher- 
sıellung den Eigentümer des versicnerten 
Grundstücks auszahlen (Art.794 ZGB).

fonds de commerce können als Sicherungs- 
gut in Betracht kommen, die "für den

erforderlich 
sind". So bildet z.B. das VVarenlager 
kein Sicherungsobjekt. Es kann 
nicht durch ausdrückliche Vereinbarung 
der Parteien in den Haftungsverband 
einbezogen werden. Auch des Privatauto 
des Eigentümers des fonds de commerce 
bleibt ausserlıalb der Verpfaendung; 
wohl aber ein Privattelefon des Betriebes. 
(siehe dazu die Entscheidung der 11. 
Zivilabteilung des Kassationshofes vom 
20.2.1975, Nr. 3626/1217 (YKD.1976,
S.492).
(26) Anders İst die Lage bei der Hypothek. 
Nach Art. 777 (805) ZGB haftet das 
Zugehör, gleichgültig ob es diese Eigen- 
schaft vor öder nach der Pfandbestellung 
erlangt hat.
(27) Die Führung der Eintragung, 
sowie die Löschung der Eintragung aus 
dem Handesregister wird in der Verordnung 
betreffend das Pfand des fonds de 
commerce vom 25.7.1972 eingehend 
geregelt.
(28) Falls der Eigentümer des fonds 
de commerce der Eigentümer des 
Grundstückes İst, auf denen der vom 
fonds de commerce getragene Betrieb 
geführt wird, wird das Pfandrecht auch in 
das Grundbuch des Grundstückes angemerkt.

Gang des Geschaeftes

auch

(34) Unterbleibt die Vormerkung im 
Grundbuch, so hat der Glaeubiger nur 

persöniichen Anspruch gegenüber 
dem betreffeııden Schuldner und Eigen
tümer, dass dieser das zugesagte Nach-

Gegenüber

emen

bilft.vollzieiıenrücken
allfaelligon Dritter \virkt es dagegen 
nicht. Ein gutglaeubiger Dritter kann 
also ein an Stelle des gelöschten Pfand- 
reclus neu errichtetes Pfandrecht gültig
ervverben.
(35) Es isi dabei nicht zu verleugnen, 
dass die Realsicherheit dem Glaeubiger 
ein absolut geschürztes Recht auf dem 
Sicherungsmittel gewaehrt, das 
gegenüber andere Giaeubigern des 
Siclıerungsgebers innerhalb und aıısserhalb 
des Konkurses vorbringen kann und 
des\vegen die rechtliche und wirtsclıaft- 
liche Posiıion des Glaeubigers "besser" 
İst, als der Glaeubiger einer Personal- 
sicherheit.
(36) TUOR/SCHNYDER/jAEGGİ, 
Sclnveizerisches Zivilgesetzbuch, s
III a
(37) Nach konstanter Rechsprechung 
des türk. Kassationshofes, bildet der 
Eintrag einer Maximalhypothek auch 
keinen Bevveismittel im Sinııe ‘'einer 
Urkunde" des Zivilprozessgesetzes. Der 
Glaeubiger muss trotz einer Eintrag 
jeweils den Bestand und die Höhe der 
Forderung beweisen. So z.B. Entscheidung 
der 12. Zivilabteilung des Kassationshofes 
vom 28.5.1981 Nr. 3933/5347 (ÖĞÜTÇÜ/ 
DOĞRUSÖZ, S.329).
(38) Dabei spielen die "Vermucungen 
aus dem Besitz" eine grosse Rolle. Auf 
Grund dieser Vermutungen hat, vver 
seinen Besitz nach zu vveisen vermag, 
da mi t bis
auch den Bestand des von ihm beans- 
pruchten Rechtes dargetan. Je nach 
der Beschaf fenheit dieses Rechtes 
nimmt die Vermutung aus dem Besitze 
einen verschiedenen Inhalt. Das Gesetz

(29) Eine aehnliche Bestimmung ethaelt 
das ZGB für die Hypothek. Nach dem 
Art. 781 (809) ZGB: "İst eine Wert- 
minderung eingetreten, so kann der 
Glaeubiger vom Schuldner die Sicherung 
seiner Ansprüche öder die Wiederher- 
steilung des frühen Zustandes verlangen. 
Droht die Gefahr einer Wertminderung, 
so kann er die Sicherung verlangen. 
Wird dem Verlangen innerhalb einer 
vom Richter

Das
103,

angesetzten Frist nicht 
entsprochen, so kann der Glaeubiger 
eine zu seiner Sicherung ausreichende 
Abzahîung der Schuld beanspruchen."
(30) Betr. der Gründungs, -Aufstellungs- 
und Bescheinigungsformalitaeten, siehe 
die Anordnung des 
vom 2.7.1952.

Grundbuchamtes

(31) Siehe dazu vorne Anmerkung 20.
(32) "Jeder, der Liegensclıaft 
belehnen will, darf aus dem Grundbuch 
sofort und genau selıen, wie hoch die 
bereits bestehende Belastung İst. Deswegen 
muss der öffentliche Beurkundung auch 
Wertangabe umfassen. Ohne Wertangabe

Beweis des Gegenteilseme zum
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unterscheidet dabei zu/ischen die "Ver- 
mutung des Eigentums" und die 
"Vermutung des beschraenkten Rechtes". 
Nach Art. 893 (930) ZGB heisst es:
"Vom Besitzer einer beweglichen Saclıe 
v/ird vermutet, dass er ihr Eigentümer 
sei." (Vermutung des Eigentums).
Nach Art. 899 (931) Abs. II heisst es: 
"Besitz jemand eine bewegliche Sache 
mit dem Anspruche eines beschraenkten 
dinglichen öder eines persönlichen Rechtes, 
so vvird der Bestand dieses Rechtes 
vermutet, er kann aber demjenigen 
gegenüber, von dem er die Sache erhalten 
hat, diese Vermutung nicht geltend 
machen." (diesen gegenüber gelten die 
gevvöhnlichen Beweisregeln) (Vermutung 
des beschraenkten Rechtes).
Bei den Grundstücken spielt der Grund- 
bucheintrag die Rolle des Besitzes. 
So regelt das ZGB in Artikel 905 (937) 
eine Vermutung für den Grundstücken. 
Es heisst: "Hinsichtlich der in das 
Grundbuch aufgenommenen Grundstücke 
besteht eine Vermutung des Rechtes 
und eine Klage aus dem Besitze nur 
für denjenigen, der eingetragen İst.”
(39) Auch bei der Bürgschaft muss der 
Glaeubiger jeweils den Bestand und die 
Ilöhe der Forderung, die mit der Bürgschaft 
sichergestellt İst, beweisen. Siehe vor

allem SCHÖNENBERGER 
zum schweiz. Or, Art. 492 Anm. 21 ff.
(40) Wegen der akzessoricher Natur 
der Konventionalstrafe tauchen die 
gleiche Probleme auch dört auf, so 
dass die Sicherungsfunktion der Konventi
onalstrafe dadurch wesentlich vermindert 
wird.
(41) Zur Vermeidung dieser rechtlich 
unentbehrliche Folge wurde hinsichtlich 
des Rücktritts die sogenannte "Umwand- 
lungstheorie" entwickelt. Danach bleibt 
der Vertrag nach dem Rücktritt als 
solclıer bestehen. Es wandeln sich jedoch 
die auf die ursprüngüche Vertragsleistung 
gerichteten Rechte und Pfiichten in 
Rückabwicklungsrechte und Pfiichten 
um. Die Umwandlungstheorie wurde 
auch in der türk. Lehre heftig vertreten 
(Siehe dazu SEROZAN, Sözleşmeden 
dönme, Habilitationsschrift, (^^S).
Die Urmvandlungstheorie kann aber nur 
das Forthestehen der akzessorischen 
Sicherungen nach einer Rücktritt erklaeren; 
über das Verhaeltnis der Rückabwick- 
lungsansprüche aus 
Bereicherung zu den nicht entstandenen 
öder nicht mehr existenten ursprünglichen 
Forderungen besagt sie 
diese Ansprüche bleibt das Problem der 
akzessoritaet der Sicherung bestehen.

Kommentar

ungerechtfertigter

nichts. Für
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AMERİKAN DOLARININ DÜŞÜŞÜNÜ HAZIRLAYAN FAKTÖRLER

Doç.Dr. Vildan SERİN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
iktisat Ana Bilim Dalı öğretim Üyesi

Wall Street'de hisse senetlerinin 
düşmeye başladığı Kara 

sonra, dünyanın önemli 
mali otoriteleri, Dolar kurtarma operasyo- 

ile meşgul olmaya başladılar. Birtaraf- 
tan Japonya ve Almanya Merkez Bankaları 
piyasadan sürekli Dolar alarak, Doların 
fiyatını sabit 
diğer taraftan 
yapılmaya başlanmıştır. Ancak en son 
İsviçre'nin Basel kentinde yapılan görüşme 
ABD'nin taviz vermeyen tutumu yüzünden 
bir sonuç vermemiştir. 1980'lerden 
1985'lere kadar sürekli yükselen doların 
değerindeki bu hızlı inişler, uluslararası 
malf
Oysa 1973
normal bir döviz durumuna geleceği 
tahmin ediliyordu. Fakat son gelişmeler, 
doların istikrarı ile, diğer paralar ve 
mali piyasalar arasındaki etkileşimin 
büyüklüğünü bir kere daha göstermiştir.

I. Yükselen Dolar Kuru Dönemi

çalışılmıştır. Uzun vadeli, yüksek faizli 
Amerikan Hazine bonoları, dev Amerikan 
Şirketlerinin çıkardığı hisse senetleri, 
sadece Amerikan halkı tarafından değil, 
bütün dünyada talep edilmiştir. Yabancı 
sermaye akımı, Dolar cinsinden Amerikan 
hisse senetlerine büyük bir ilgi duyunca, 
Dolar Kuru hızla yükselmeye başlamıştır. 
Bu da, ihracatın azalmasına, ithalatın 
artmasına sebep olmuştur.

Piyasanın bu olumlu gelişimi 
dünyada Muhafazakâr partilerin özelleş
tirme programlarını başarıyla uygulaması- 

da yardımcı olmuştur. (Ingiltere'de 
Thatcher' ın

fiyatlarının 
Pazartesi'den

nu

tutmaya çalışırlarken, 
karşılıklı görüşmeler

na
özelleştirme programlan 

çok tutulmuştur.) Böylece devlet iç 
borçlanma ile gerçekleştireceği fon 
toplama işlemlerini, borçlanmadan 
yapabiliyordu. Ayrıca hisse senedi alan 
ve bunu yüksek fiyata satanların servet- 
1 Şendeki artış, ülke çapında refah ve 
büyüme etkisi yapıyordu. Muhafazakâr 
Hükümetlerin

ve ticari işlemleri etkilemiştir. 
Martından sonra, Doların

başlangıçta yürüyeceği 
şüpheli olan, ekonomi politikaları böylece 
gidiyordu. Her yetişkin dört Amerikalının 
birinin elinde hisse senedi vardı, Reagan 
bütçe açığını bu yolla kapatacağını 
umıt ediyordu. Ancak 
zinciri uzun sürmemiştir.

Petrol krizinin etkisiyle inişler ve 
çıkışlar yapan Dolar, 1977'den itibaren 
ABD1 deki yüksek oranlı enflasyon ve 
ticaret ortaklarındaki duraklama dolayısıy
la inişe geçmiş, 1978 sonlarında yönetime 
geçen Carter zamanında 
korumuştur. Başkan Reagan döneminde 
ise Dolar değer kazanmaya başlamıştır. 
Bu gelişmede, "Reaganizm" de denilen 
iktisat politikaları uygulamaları etkili 
olmuştur. "Arz Yanlısı İktisat modellerini 
savunan Reagan'ın danışmanları büyük 
ölçüde vergi indirimlerine gidilmesini 
tavsiye etmişler, savunma dışındaki 
kamu harcamalarının kısılmasını istemiş
lerdir. Bu dönemde vergiler 750 milyar 
dolar indirilmiştir. Bu durumda 
bütçe açıkları yüksek faiz politikası ve 
sıkı para politikaları ile kapatılmaya

bu mutluluk

istikrârını Kara Pazartesi'ye Doğru

Yüksek Dolar Kuru politikasından, 
ı sanayileşmiş ülkeler memnun

değillerdi. Çünkü yüksek dolar kurları, 
ihracat gelirlerini uyarıcı bir faktör 
olarak, bu ülkeler lehine bir etki yapmakla 
ARnıte’ sermayen*n ülkelerinden kaçarak, 

. ye akmasına da neden olmuştur, 
u ise, ıç yatırım fonlarının azalmasına, 

ekonomik duraklamaya ve işsizliğe yol 
açmıştır. Bundan dolayı Beşler Gurubu,

ns,?”!* rjSFÂ Oteli Anlaşması ile, 
' Eylül 1985) Doların aeğerindekı

diğer

artan
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düşüşlerin sağlanması için döviz piyasala
rına müdahale etmeyi ve döviz satışında 
bulunmayı ve faiz oranlarında indirim 
yapmayı kararlaştırdılar. Ardından 1986 
Mayıs' ında da, 7 büyük sanayileşmiş 
ülke Devlet Başkanları toplantısında, bu 
amaçla ülkelerarası politikaların koordi
nasyonu gereği teyid edilmiştir. Bu 
anlaşmalar, sanayileşmiş ülkeler arasında-

ReaŞan savunduğu temel felsefesinden 
dönüş yapmaktansa, doların değerini 
düşürmeyi daha cazip bir yol olarak 
görmektedir. Bu 
kârlarının düşmesi demektir.

ABD'nin Ağustos ayı Dış ticaret 
açığı açıklanıp da, beklenenden daha 
çok çıkınca, borsada panik başlamış, 
herkes hisse senetlerini elden çıkarmaya 
başlamıştır. Bir gün içinde bakır fiyatları 
% 8.5 oranında düşmüştür. Bunun üzerine 
Federal Reserve, piyasaya para sürmüş 
ve faiz hadlerini indirmiştir.Şu anda bü
tün gelişmiş ülke 
dolar satın alarak, düşüş hızını yavaşlat
maya ve kısmi müdahalelerle borsaları 
sakinleştirmeye çalışmaktadır. Reagan'ın 
vergiler konusundaki katı tutumu yumuşa
madıkça ve harcamlar kısılmadıkça bu 
müdahaleler. taşıma suyla değirmen 
döndürmekten başka bir işe yaramayacak
tır. önemli olan ABD'nin. "Dolar bizim

da hisse senetleri

ki faiz oranlarının, üretim artışı ve 
enflasyon hızlarının birbirine yaklaştırıl
ın ası tarzında uygulamaya aksetmiştir.

Amerika, Reagan Döneminde, en 
büyük uluslararası 
iken, en büyük uluslararası 
durumuna sokulmuştur. Yüksek Dolar 
ve yüksek faizler, dış açıkların artmasına 
ve sonuçta ekonomik büyümenin yavaşla
masına zemin hazırlamıştır. 1984 yılında 
% 8.4 olan
1985’de % 2.5'e,
üzerine ABD'de 1985'te, politika değişik
liğine gidilmiştir. Açık İndirim 
ve Gramm-Rudman Hollings,
kabul edilerek, denk bütçe anlaşması 
kabul edilmiştir. Bu da yüksek faize 
olan ihtiyacı azaltmıştır.

Wall Street'de tatlı kârların 
devam etmesi için, uzun vadeli faiz 
oranlarının artırılmasına ihtiyaç vardı. 
Yüksek faiz oranları, zaten düşmeye 
başlamış olan kâr hadlerini daha da 
düşürerek, ekonomiyi durgunluğa sokabilir
di. Bu yüzden faiz oranlarının düşürülmesi 
tercih edilmiştir. 1981'de % 15.32 olan 
kısa süreli faiz oranları, Eylül 1986'da,
% 5.68'e düşürülmüştür. Japon Yenine
ve Alman Markına bağlı menkûl değerler 
arasındaki faiz farkları % 5'lerden, % 
2'lere inmiştir. Bu durum 
gelişmenin altıncı yılında, hisse senetleri
nin kâr hadlerinin azalmasına neden 
oluyordu. Doların değerindeki düşüşler 
ise, ihracatın artmasını, ithalatın azal ma- 

- sağlıyacağı beklentisi ile, ABD'deki 
yetkililer tarafından adeta teşvik ediliyordu.

"Yüksek Dolar 
gösterdiği

alacaklılardan biri Merkez Bankaları
borçlu

ekonomik büyüme hızı, 
düşmüştür. Bunun

paramız ama sizin probleminiz" zihniyetini 
değiştirerek, diş açıkların ciddi bir 
biçimde ele alınmasıdır. Nitekim, Eylül 
ayı ticaret açığının. Ağustos ayına 
oranla nisbi olarak azalması, derhal 
Dolar üzerindeki etkisini göstermiş, 
inişleri durdurucu bir rol oynamıştır. 
Bunalım burda durmuşmudur 
Kara Pazartesi, 1929 Dünya Bunalımının 
başladığı gün olan Kara Perşembe, gibi 
krizin habercisidir, bütün bu soruların 
cevabını hep birlikte göreceğiz.

Kanunu
kanunu

yoksa

III. Krizin Etkileri ve Çözüm Yolları

Frank Korth Shearson Lehman 
Grubunun başkanı Doların düşüşü ile 
başlayan duraklama ve gerileme mekaniz- 

şu şekilde açıklamaktadır: "Eğer 
siz borsada 4.000 dolar kaybederseniz, 
1200 Dolar yeni bir renkli televizyon 
almak için veya 4000 Doların tamamım 
yeni bir deniz botu almak için harcaya- 

Sonuç olarak sokaktaki adam 
sizin şirketin üretimleri için artık alıcı 
olmaktan çıkmıştır. Bot üretenler artık 
bu işi yapmak istemeyeceklerinden, 

üretimlerini azaltmak zorunda 
kalacaklardır. Herkes kaybedecektir. Bu 
şirkette çalışan işçiler, arz edenler, 
köşedeki bakkal, ayakkabıcı (1).

Şüphesiz bu oldukça basitleştirilmiş 
bir izah şeklidir; ancak olayın tesir 
gücünü göstermektedir.

Amerikan ekonomisinde dengenin
___ 1 sağlanacağı
cevaplandırılması güç bir sual teşkil 

Çünkü problem oldukça

ekonomik
masını

sini m azsınız.

Beşler Gurubu,
Kuru" politikasına tepki 
gibi", "Düşük Dolar Kuru" politikasına 
da karşı çıktılar. Ekonomileri ihracata 
dayalı Japonya ve Batı Almanya başta 

Doların değer kaybından 
1987'de Parıs'ue 

Doların 
konusunda

onlar

olmak üzere 
rahatsız oldular. Şubat 
biraraya gelerek toplandılar, 
değerini istikrâra kavuşturma

st k»rrr«aş
seçimlerinin yaklaştığı bir tarihte,

konusu, gerçektennasıl

etmektedir.

27



Stratejik Savunma Teşebbüsleri : 
(5 yıllık tasarruf 6.9 milyon Dolar) 
Savunma sistemlerinde yeni teknolojilerin 
uygulanması için yapılan araştırmalar 
yavaşl atılacaktır.

Tarımsal Destekleme Ödemeleri : 
(5 yıllık tasarruf 6.85 milyon Doiar)

- Sağlık Sigortası Ödemeleri : (5
yıllık tasarruf 27.2 milyon Dolar)

- Kırsal Elektriklenme Uygulaması 
Borçlanmaları (5 yıllık tasarruf i.08 
milyon Dolar)

karmaşıktır. Bununla birlikte, olayın 
gerisinde iki ana sebep yatmaktadır. 
Birincisi, 1981'den beri devam eden 
vergi indirimlerinin yol açlığı bütçe 
açıklarıdır. Reagan basın konferansı 
tertip ederek, 30 Eylül 1987 itibariyle, 
1987 yılı mali açığının, 1986 yılının 
221 milyon Dolar olan değerinden 
düşerek, 148 milyon Dolara indiğini 
açıklamıştır. Fakat yeni rakamlar bu 
değerden çok yüksek çıkmıştır (156 
milyon Dolar civarında).

İkincisi, dış borçların 250 milyon 
dolara yükselmesidir. Yabancılar bu 
durumda Amerikan hovardalığını finanse 
etmeye devam etmeyeceklerdir (2).

Bu durumda, bütçe ve dış ödemeler 
bilançosu açıklarının azaltılması, Dolar 
değerindeki düşüşlerin önlenmesi için 
gerekmektedir, 
ise, Reagan* ın hiç 
rağmen, vergi oranlarının 
meselesini gündeme getirmektedir. Bu 
da, pek çok riskler taşımaktadır. Bazı 
görüşlere göre, yüksek vergiler tüketici 
harcamalarını azaltabilir, bu da, ekonomi
nin durgunluğa girmesinin bir başlangıcı
dır.

Arthur Burns, Federal Reserve 
başkanı iken, (1970'lerde) "Kötü bir 
ekonomik durumun hızla 
zamanlarda, iyi bir politika seçimi 
yoktur." demiştir (3). Aynı çıkmaz 
bugünde yaşanmaktadır. Eğer Washington 
vergi indirimlerine başvurmadan bütçe 
açıklarını azaltmak istiyorsa, bütçe 
harcamalarını kısmaktan başka çıkar 
yolu yoktur. Bu şartlarda harcamalarda 
indirim yapılacak sahalar 5 yıl için 
tesbit edilmiştir (4).

Yeni Silah Sistemleri : (5
yıllık tasarruf 25 milyon Dolar.) Bu 
projeye göre, SSN21 hücum denizaltıları 
da dahil olmak üzere 16 yeni silâh 
sisteminin üretimi ertelenecektir.

SONUÇ

ARZ Yanlısı iktisat modeline 
dayanan REAGANİZM, vergi indirimleri, 
yüksek faiz gibi araçları kullanıyordu.
İç borçlanmayı ve dış borçlanmayı
artıran bu uygulamalar, dev bütçe
açıkları ve dış ticaret açıklan He
sonuçlanmıştır. Bu durum Türkiye'nin 
Amerika'dan örnek aldığı istikrâr politika
larını bir kere daha gözden geçirilmesi 
konusunda bize bir ikâz ışığı yakmaktadır. 
Amerikan ekonomisi bile, bu politikalarla 
krize doğru giderken, Türk ekonomisinde 
iç ve dış dengeler nasıl sağlanacaktır ?

Ayrıca, eğer dünya ekonomisi, bir 
krize girerse bu, ülke m ali arımıza olan 

önemli ölçüde düşürecektir. 
İhracata dayalı bir sanayileşme modeline 
dayanan Türk ekonomisi, bu olay öncesi 
bile, ABD'nin korumacılığı karşısında 
zorlanıyordu. Şimdi ise düşük Dolar politi
kası, Iürkiye'nin ABD* ye yapacağı 
ihracatı olumsuz bir şekilde etkileyecektir. 
Ayrıca, döviz rezervlerini dolar cinsinden 
tutan

Açıkların azaltılması 
hoşlanmamasına 

artırılması

ilerlediği talebi

ve ithalatını Dolar sahası dışında 
yaparı ülkeler Doların düşmesinden 
zararlı çıkacaklardır. Sonuç olarak, A.B.D. 
Doları*ndaki bu hızlı düşüşün Amerikan 
e onorr.ismden ziyâde, gelişmekte olan 
diğer ülkelerin İktisadî dengelerini menfî 
yönde etkileyeceği tartışılmaz bir gerçektir.

Dipnot I arı

(1) ;>"Cover Stories Panic Grips The 
Globe", Time November 2, 1987, s. 11.
(2) -, "The Crash" Time,
1987, s. 14. ------- 1

(3) -,"Who's in Charge ? ", Time, November 

9, 1987, s. 8-9.
(4) -,»Risks in 
November 9, 1987,

November 2,
Every Direction", Time 

s. 13.
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AVRUPA TOPLULUĞU MEDENİ USUL 
ve

(TASARI AŞAMASINDAKİ) İFLAS HUKUKU

Yrd.Doç.Dr. Selçuk ÖZTEK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Medeni Usul ve Icra-Iflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Hukukî ve Ticarî Alanda Adlî Yetki ve 
Kararların Tenfizine İlişkin Konvansiyon 
(Konvansiyon JOCE'nin 31 Aralık 1971 
tarih ve L.299 sayılı nüshasında yayınlan
mış; yeni katılmalarla değişen şekliyle 
11 Nisan 1983 tarih ve C.97 sayılı 
JOCE'de tekrar basılmıştır) bunu sağlamak 
için akdedilmiştir. Konvansiyon 1 Şubat 
1973 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 
Topluluğun genişlemesi nedeniyle çeşitli 
tarihlerde yeni duruma adapte edilmiştir.

1968 Konvansiyonu Topluluk sistemi 
içinde önemli bir yer işgal etmektedir. 
O dereceki, bu Konvansiyon "birleştirici

nitelendirilmiştir.

Marmara Üniversitesi Avrupa 
Toplulukları Araştırma ve Dokümantasyon 
Merkezi Eğitim Seminerinde sîzlere 
Topluluk Medenî Usul Hukuku ile İflas 
Hukukunu tanıtmaya çalışacağız (x). 
Ancak, takdir edersiniz ki, bize ayrılan 
sınırlı zaman parçası içinde, konuya 
ilişkin olan ve 68 maddeden oluşan 
bir Konvansiyon ile 87 madde 
ihtiva eden bir Konvansiyon Taslağını 
etraflıca incelemek mümkün değildir. 
Bu itibarla, tebliğimizde, detaya girmeden, 
yol gösterici genel bilgiler vermek ve 
önemli hükümleri ana hatlarıyla sunmakla 
yetineceğiz. Bu verilerden hareketle 
konu hakkında daha etraflı bilgi edinmek 
isteyenler için "Kısa Bibliyografv 
zikredilen eserler yararlı olabilecektir.

I- Topluluk Medenî Usul Hukuku

olarakanlaşma"
Nitelendirme yerindedir de; zira Konvansi
yonun getirdiği kurallar, özellikle ticarî 
işletmelerin Topluluk içindeki yaşamının 
çerçevesini çizmektedir.

1968 Konvansiyonunun adı, uygulama 
alanı hakkında yeterli bir fikir vermekte-

Kezâ

a" da

Topluluğa üye Devletler arasında 
ticaretin ve diğer ilişkilerin her türlü 
engelden arınmış bir şekilde serbestçe 
cereyan \ edebilmesi, bu serbestliğin 
teminatını teşkil eden Topluluk hukukunun 
doğrudan uygulanabilir olmasıyla ve 
millî hukuklara nazaran öncelikli bir 
statüye sahip bulunmasıyla mümkündür. 
Fakat, bu dahi tek başına yeterli değildir. 
Ayrıca, bir de, hukukî ilişkilerin önemli 
bir yanını teşkil eden uyuşmazlık (ihtilaf) 
hâlinin, söz konusu serbestliğin gerçekleş-

bir mania 
için

di r: Medenî ve ticarî konular, 
yine adından hareketle, 1968 Konvansiyo
nunun iki önemli konusu da tespit 
edilebilmektedir: Mahkeme kararlarının
tanınması ve tenfizi; yetki.

1) 1968 Konvansiyonunun Uygulama
Alanı

1968 Konvansiyonu sadece ticarî 
ve medenî alanda milletlerarası hukukî 
ilişkiler söz konusu olduğunda uygulanır 
(Konvansiyon m.l). Ancak, bu ilişkilerin 
bir kısmı her şeye rağmen 1968 Konvansi-

dışında 
Konvansiyonunun 

uygulanmasına ilişkin bu şartları biraz 
daha yakından inceleyelim.

a) Milletlerarası hukukî ilişkilerin mev
cudiyeti şartı tabiatıyla bir Devlette veril
miş mahkeme kararının başka bir Devlette 
tanınması veya lenfiz edilmesi hâlinde 
yerine gelmiş olur. Yabancılık unsuru Kon

in esini engelleyen dolaylı 
teşkil etmemesi gerekir. Bunun 
ise, Ortak Pazar işlemcilerinin karşılıklı 
olarak üstlendikleri taahhütlerin tamamen 
veya kısmen ifâ edilmemesini müeyyideien- 
diren mahkeme kararının Topluluğun her ta
rafında tanınması ve icra edilebilmesi şart
tır. İşte, Roma Anlaşmasının 220. maddesi 
uyarınca müzakere edilen ve Brüksel'de 
27 Eylül 1968 tarihinde kabul edilen

alanınınyon unun uygulama 
kalmaktadır. 1968
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vansiyonun 
takdirde üye 
olan

öngördüğü ve gerektiği 
Devletlerde yürürlükte 

kuralları tâdil

Tahkim ve iflâsın 1968 Konvansiyo
nunun uygulama alanı dışında bırakılması
nın nedeni bu konuların, özel önemlerine 
bianen, konvansiyonlarla düzenlenmesi 
için Topluluk bünyesinde yürütülen 
çalışmalardır.

Sosyal güvenlik de, özellikle Roma 
Anlaşmasının çeşitli hükümlerinin kapsa-

(örneğin m.51 ve 
mevzuatının 

niteliği sebebiyle 1968 
Konvansiyonunun uygulama alanına dâhil 
edilmemiştir. Maamafih, Sosyal Güvenlik 
Sandıklarının, doğrudan doğruya dâva veya 
halefiyet yoluyla, sigortalıya ika edilen 
zarardan sorumlu üçüncü şahsa müracaatı 
1968 Konvansiyonunun uygulama alanı 
içinde kalmaktadır. Ve bu tür müracaatlar 
hiç de gerçekleşemez nitelikte değildir 
(örneğin Fransa'da 
Knappschaft dâvası).

2) Yetki
Çok kere "dolaylı yetki kuralları" 

olarak adlandırılan yetki kuralları ihtiva 
eden milletlerarası anlaşmaların aksine, 
3968 Konvansiyonu adlî yargı organlarının 
yetkisini doğrudan doğruya düzenlemekle 
ve bu da ilgililer için bir emniyet unsuru 
teşkil etmektedir. Şöyle ki, Dolaylı 
yetki kuralı hâlinde, kararın verildiği 
Devletin hâkimi bu kuralı göz Önüne 
almak zorunda değildir; kural sadece 
lenfiz hâkimi tarafından uygulanacak ve 
bu itibarla tenfiz hâkimi tenfizi istenen 
kararı

ederek
yerine geçen yetki kurallarının uygulana
bilmesi için de gereklidir. Bu nokta 
mahkemelerde önemli güçlükler çıkarta
cak nitelikte değildir, 
b) 1968 Konvansiyonunun 1. maddesinde 
zikredilen "hukukî ve 
şartı biraz daha muğlak gibi görünmek
tedir. Nitekim, "hukukî ve ticarî konu" 
kavramını tanımlamak için uygulanacak 
kanun belirlenmemiştir. Ancak aynı madde
nin yargı çeşidinin değil, dâvanın konusu
nun bu açıdan önemli olduğu yolundaki 
sarahati birçok tereddütü 
kaldırabilecektir. Şu hâlde, İdarî 
dâhil

onların

ticarî konuda" mına girdiği için 
m. 117 vd.) ve iş hukuku 
kamu hukuku

ortadan
yargıya

ettirilenyargı yerlerine intikal 
uyuşmazlıklar 3 968 Konvansiyonunun 
uygulama alanına girebilecektir. Fakat, 
3 978 tadilatında, 1968 Konvansiyonunun 
özellikle vergi ve gümrük konuları ile 
idari konuları kapsamadığı tasrih edilmiş
tir. Buna mukabil, 1968 Konvansiyonu 
ceza mahkemeleri önünde açılmış hukuk 
dâvalarına uygulanacaktır.

c) 1. maddenin sarahaten 1968 
Konvansiyonunun uygulama alanı dışında 
bıraktığı konular şunlardan ibarettir:

- gerçek kişilerin şahsı hali ve ehli
yeti, mal rejimleri, vasiyetnameler ve miras,

- iflâs, konkordato ve

Sınger-Hessische

benzeritasfiye usulleri,
- sosyal sigorta,
- tahkim.
Dernek ki, 1968 Konvansiyonu 

malvarlığına ilişkin konularla sınırlıdır 
ve aslında bu konuların dahi tümünü 
içine almamaktadır. Malvarlığına ilişkin 
olmayan hususlarda, özellikle gerçek 
bşılenn şahsî hâline ve ehliyetine 
taalluk eden konularda ise, kamu düzeni 
kavramının çok sık ileri sürtebilmesi 
riski mevcuttur ve dolayısıyla bu konuların

H knVa?S!y°nUnUn ^lama alanının 
dış nda bırakılması normal karşılanabilir 
Mal rejimleri, vasiyetname ve mirasa 

lnfe; ^amu kuzeni kavramı bu konular- 
hisJi’ b-aZ‘ *?aIlerde (örneğin mahfuz
Îöste ebiTirraSÇ'rrı, VeSİIesİy,e) kendisini 
gösterebilir. Fakat, mal rejimleri
vasiyetname ve miras konularına 1968
Konvansiyonunun kapsamı dışında bırakıl
esasa*'" ilişkin
esasa ilişkin kuralları ile kanunlar 
ıhtıiafı kurallarının çözümleri 
önemli farklardır. Maamafih, 
bağışlamalara 1968 
nacaktır.

mahkemenin yetkisini 
îr,1. . etmek zorunda kalacaktır; yabancı 
. . mı.n yetkili olup olmadığını saptamak 
için ise, . tenfiz kararı talep olunan 
mahkemenin hâkimi ya kendi devletler 
hususi hukuku kurallarını, 
istenen kararı

veren

ya tenfizi 
veren mahkeme hakimi

nin devletler hususî hukuku kurallarını 
y<ı a her ikisini harekete geçirecek ve 
dolayısıyla tenfiz talebinin reddi ihtimali 

e irecektir. Oysa 1968 Konvansiyonu 
sisteminde, ilk hâkim yetki kurallarına
uymak zorundadır. Şu hâlde davalı, bu
a mnn yetkisine itiraz edebileceği 

gibi, bazı hâllerde hâkim de yetkili 
olup olmadığını resen araştırmak mecburi- 
yetınde kalacaktır. Bu şekilde müşterek
yetk! kurallarının benimsenmesi 
güvenliği arttıracaktır. Çünkü 
iSrtMİlek- karan veren mahkeme yetkisini 

7 ^Zlat, Kor?vans‘yondan almakta ve 
/,e 1 .lak sahipleri ve diğer Devletlerin

nabilmplfr6^ ta][aflncIan kolaylıkla sapta- 
knror? !Ct,ed,r* J?u ?art,ar altında tenfiz 

alep edilen mahkemenin, tenfizi

hukukî
tenfizi

arasındaki 
dar anlamda 

Konvansiyonu uygula—
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istenen kararın verildiği 
yetkili olup olmadığını 
gerek kalmamaktadır.

1968

mahkemenin
araştırmasına

ye 6. maddelerinde 10 şık hâlinde sayılan 
özel yetki kuralları da vardır, 
yetki kuralları

Özel
genel yetki kuralının 

uygulanabilirliğini bertaraf etmemektedir; 
seçim hakkı davacıya aittir.

özel yetki kuralları şunlardan 
ibarettir (Konvansiyon m.5 ve m.6):

-sözleşme alanında, talebin dayanağı
nı teşkil eden edimin ifa edildiği veya 
ifa edilmesi gereken yer mahkemesi;

-nafaka konusunda, nafaka alacaklı
sının ikametgahının veya mûtad meskeni
nin bulunduğu yer mahkemesi;

-haksız fiil (veya haksız fiil benzer
leri) söz konusu olduğunda, zarar verici 
fiilin meydana geldiği yer mahkemesi;

-maddî razminat dâvası veya 
suçtan mütevellit iade dâvası hâlinde, 
hukuk dâvasına da bakmaya görevli 
olduğu ölçüde, kamu dâvasına bakan 
mahkeme;

Konvansiyonunun 
ettiği yetki kurallarına gelince :

a) Genel kural, dâvâlının ikametga
hı mahkemesinin yetkili olmasıdır (Konvan
siyon m.2). Şu hâlde, üye Devletlerden 
birinde ikamet eden bir şahıs yalnız o 
Devletin mahkemeleri önünde 
olarak hazır bulunmaya 
daha doğrusu, diğer bir üye 
mahkemeleri huzuruna çıkmaya ancak 
Konvansiyon tarafından öngörülen istisnaî 
hâllerde mecbur tutulabilir. Buna mukabil 
dâvâlı, Topluluk dışında ikamet ediyorsa, 
yetkili mahkeme artık her üye Devletin 
kendi kanunlarına göre tespit edilir 
(Konvansiyon m.4).

Milliyet kriteri 1968 Konvansiyonun
da tamamen terkedilmiştir: Bir üye 
Devlette ikamet eden her şahıs, milliyeti 
ne olursa olsun, Konvansiyondan yararlanır 
(Konvansiyon m.2). İkametgah kriterinin 
kabulü ile, hâkimin, tarafların milliyetinin 
tespiti gibi bazen büyük güçlükler arz 
edebilen incelemelere girişmesi önlenmiş 
olmaktadır.

ihtiva

davalı
zorlanabilir; 

Devlet

-bir şube, acenta veya benzeri 
müessosenin işletilmesine ilişkin uyuşmaz
lıklarda, bunların bulunduğu yer mahkemesi;

-bir trust'e ilişkin bazı dâvalarda, 
trııst'ün ikametgahının bulunduğu Devlet 
mahkemesi;

-yük veya navlunun kurtarılmasına 
veya korunmasına ait dâvalarda, talep olu- 

meblağa teminat teşkil etmek üzere 
yük veya navluna el konulduğu veya konul
muş olabileceği yer mahkemesi;

-dâvâlılar birden fazla olduğu 
takdirde, içlerinden birinin ikametgahı 
mahkemesi;

-dâvanın ihbarı veya 
talebi hâlinde, asıl dâvaya bakan mahkeme; 

-asıl dâvanın dayandığı sözleşme 
vakıadan doğan karşılık dâva halinde, 

asıl dâvaya bakan mahkeme
yetkilidir (ayrıca bkz. Konvansiyon

ikametgah
kavramını tanımlamamış, ancak konuya 
ilişkin bazı nitelendirme kuralları öngör
müştür. Bir kere, hâkim, ikametgahın 
ülke sınırları içinde olup olmadığını

millî kanununu 
52).

Konvansiyonu1968
nan

tespit ederken kendi 
uygulayacaktır (Konvansiyon m. 
İkametgahın bir başka üye Devlette 
bulunup bulunmadığının tespiti gereken 
hâllerde ise, hâkim, o Devletin kanununu 
uygulayarak bir sonuca varacaktır (Konvan
siyon m.52). Şayet ikametgah 1 opluluk 
dışında ise, hâkim kendi devletler hususi 
hukuku kurallarını uygulayacaktır.

Reşit olmayanların ve evli kadınların 
durumu genel bir formülle düzenlenmiştir. 
Şayet küçüğün veya evli kadının mı 1 
kanunu, bunların ikametgahını bir baş a 
şahsın, örneğin babanın, vasinin veya 
kocanın ikametgahına tâbi kılıyorsa, 
millî kanun uygulanacaktır (Konvansıy 
m.53). Görüldüğü gibi, burada milliyet 
kriteri büyük ölçüde olmasa da en ı 
göstermektedi r.

Şirketler söz konusu - „
"merkez" kriteri esas alınacaktır^^

hukuku 
(Konvansiyon

müdahale

veya

m.6 bis).
c) Genel yetki kuralının yanında 

yer alan özel (talî) yetki kurallarının 
aksine, müstakil yetki kuralları genel 
yetki kuralını bertaraf ederek^ onun 
yerine geçer. Maamafilı, bazı hâllerde, 
ad hoc anlaşmalarla bu yetki kurallarının 
aksinin kararlaştırılması mümkündür 
(Konvansiyon m.12, m. 12 bis ve m.15). 
Ayrıca, ikametgahı Topluluk dışında 

dâvahlara ilişkin 4. madde ile 
acentalara ilişkin 5. maddenin 

uygulanma kabiliyetlerini
bulunan

olduğunda şube ve 
5, bendi
mUhaMüstakn yetki kuralları sigorta
fffiST t a raf indan' ^akdedTl en btî 

sözleşmelerden, özellikle taksitle satışlar-

den ne anlaşılacağını tespit 
hâkim kendi devletler hususi 
kurallarını uygulayacaktır 
m.53).

b) İkametgah esasuıa 5.
yetki kuralının yanında, Konvans y 31



kararlarının icrası-mahkeme
konusunda, icra yerinin bulunduğu akıt 
Devlet mahkemeleri.

Yukarıdaki sayım 
kurallarının ihdasına hâkim olan düşünce
nin adaletin uygun şartlarda tecellisinin

göstermektedı r.

dan ve ödünçlerden doğan uyuşmazlıklarda 
(Konvansiyon m. 13 vd.) uygulanmaktadır. 
Bu yetki kurallarının ihdasındaki düşünce 
iltihakı sözleşmelerin uygulanmasındaki 
sertlikleri gidermek ve sigortalı, zarara

ve ödünç alan

mutlak yetki

uğramış şahıs, alıcı 
lehine yetkili l___. 
arttırmaktır. Şu hâlde, sigorta ettiren, 
sigortalı, sigortadan faydalanan, alıcı ve

sadece

olduğunu
belirtmek gerekir ki, 
kuralları

önüne getirilen uyuşmazlığa asıl dâva 
olarak bakması hâlinde uygulanır.

kuralları ve

sağlanması 
Ancak, 
mutlak yetki

mahkemelerin sayısını
hemen

mahkemenin,

ödünç alan genel kural uyarınca 
ikametgahlarının 
mahkemeleri önünde dâva edilebilirken, 
sigortacı ve satıcı ile ödünç veren başka 
mahkemeler önünde de dâva edilebilirler; 
bu mahkemeler sigorta ettirenin, alıcının 
ya da ödünç alanın ikametgahı mahkeme
si, sorumluluk sigortası söz konusu ise 

fiilin vukubulduğu yer 
hâllerde zarar

Devletbulunduğu
e) Mutlak yetki

bazı hâllerde anlaşma yoluyla 
getirilmesi imkânı 

ve tüketicilerin akdettikleri

sadece 
istisnalar verilen
sigortaya
bazı sözleşmelere ilişkin müstakil yetki 
kuralları dışında, taraflar 
bir sözleşme ile uyuşmazlığa bakmaya 
belli bir mahkemenin yetkili olacağını 
kararlaştırabilirler (Konvansiyon m. 17). 
Maanıafih davalının, mahkemeye, bu 
mahkemenin yetkisine itiraz etmek için

esasa ilişkin

zımnen veya

zarar verici 
mahkemesi yahut bazı 
gören şahsın sigortalıya karşı dâva 
açtığı yer mahkemesidir. Maamafih, 
evvelce de belirtildiği üzere, bazı şartlar
la müstakil yetki kurallarının ad hoc 
sözleşmelerle bertaraf edilmesi mümkün
dür.

gelmesi, dâvâlı talî olarak 
bir savunmada bulunsa dahi, o mahkemeyi 
yetkili kılmaz (Konvansiyon 
Ayrıca, tabii, anlaşma akdetmek suretiyle 
mahkemelerin madde itibarıyla yetkisinde 
(görevinde) değişiklik yapılamaz.

f) 1968 Konvansiyonuna riayet 
edilmesini sağlayıcı tedbirlere gelince; 
şayet dâvâlı mahkemeye 
savunmasını hazırlamak için 
süreyi hâiz olacak şekilde dâva dilekçesi
ni tebellüğ etme imkânının kendisine 
verildiği veya bunu sağlamak üzere 
bütün özenin sarf edildiği sabit olmadıkça, 
hâkim yargılamayı ertelemelidir (Konvan
siyon m.20). Bu konuda, 1968 Konvansiyo
nunun ekini teşkil eden Protokolün IV 
maddesi yeni bir kural getirmekte ve 
davetiyelerin dâvanın açıldığı üye Devletin 
tebligat memurları tarafından doğrudan 
doğruya tebligatın yapılacağı üye Devletin 
tebligat memurlarına intikal ettirilmesine 
cevaz vermektedir.

m. 18).
d) 1968 Konvansiyonunun 16. 

maddesi bazı mutlak yetki kuralları 
öngörmektedir. Mutlak yetki kuralları, 
uyuşmazlığın doğumundan sonra dahi 
aksi kararlaştırılmayan ve tarafların 
bir kaç üye Devletin mahkemeleri 
arasında seçim hakkına sahip olmalarını 
önleyen kurallardır.Mutlak yetki kuralları 
ikametgah kriteri göz önüne alınmaksızın, 
yâni dâvâlı Topluluk dışında ikamet 
etse dahi uygulanır.

Mutlak yetki kuralları şu sayılanlar
dan ibarettir (Konvansiyon m. 16):

-gayrimenkul üzerindeki aynî 
haklar ve gayrimenkul kirası alanında, 
gayrımenkulün bulunduğu âkit Devlet 
mahkemeleri;

-merkezi bir âkit Devlette olan 
ticaret şirketlerinin veya tüzel kişilerin 
ya da bunların organlarının aldıkları 
kararların muteberiyetine, butlanına 
veya feshine ilişkin uyuşmazlıklarda 
merkezin bulunduğu âkit Devlet mahkeme
leri;

gelmezse,
yeterli

durumundaAyrıca,
ikinci dâvanın açıldığı mahkeme resen,
birinci dâvanın açıldığı mahkeme lehine,
dâvadan elini çekmek zorundadır (Konvan
siyon m.21). Dâvalar arasında irtibat
bulunması hâlinde ise, hâkimin dâvadan
elini çekmesi ihtiyaridir (Konvansiyon 
m.22). ihtiyatî tedbirler, Konvansiyon 
uyarınca uyuşmazlığın esası hakkında 
yetkili olmayan bir mahkemeden dahi 
istenebilecektir (Konvansiyon m.24).

3) Tanıma ve Tenfiz 
1968 Konvansiyonuna göre, üye 

Devletlerden birinde verilen mahkeme 
kararı herhangi bir yargılama usulüne

derdestlik

-resmî sicillerdeki kayıtların sıhhat 
ve muteberiyeti konusunda, bu sicillerin 
tutulduğu âkit Devlet mahkemeleri;

-bir tescil veya kaydın konusunu 
teşkil eden berat, marka, resim ve 
model ve benzeri hakların kaydı ve 
geçerliği konusunda tescil veya kaydın 
talep edildiği, yerine getirildiği veya 
bir milletlerarası anlaşma uyarınca 
yerine getirilmiş sayıldığı âkit Devletin 
yargı organları;
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gerek olmaksızın diğer üye Devletlerde 
tanınacaktır (Konvansiyon m.26). Gerçi 
tanıma için ilgili 
ibrazı şarttır; fakat bu zorunluluk ilkeye 
halel getirmez.

Şu hâlde 1968 Konvansiyonu 
bir müşterek adlî alan ihdas etmektedir.

Yabancı mahkeme kararının 
ması hususunda bir itiraz vuku bulursa, 
bakılır: Şayet yabancı mahkeme kararı 
görülmekte olan bir dâvada tanıma 
açısından itiraza uğramışsa, dâvaya 
bakan hâkim konuyu bizzat inceleyebilecek 
ve tanımanın mümkün olup olmadığına 
karar verecektir; şayet itiraz yargı 
organı dışında meydana gelmişse, yabancı 
ilâma dayanan şalısın tenfiz için öngörül
müş olan usule başvurarak tanımayı 
sağlaması gerekmektedir (Konvansiyon 
m.26).

Sonra, yetki kuralları kamu düzeni 
kavramına dâhil değildir. Nihayet, tanıma 
şeklî anlamda kesinleşmemiş yabancı 
mahkeme kararları için de söz konusu 
olabilecektir, ancak, böyle bir durumda, 
şayet yabancı ilâma karşı olağan bir 
kanun yoluna başvurulmuşsa, tanımanın 
talep edildiği mahkeme tanıma kararını 
erteleyebilecektir (Konvansiyon m.30).

Uygulamada daha fazla önem arz 
eden lenf ize gelince; bu konuda 1968 
Konvansiyonu yeni ve basitleştirilmiş 
bir usul öngörmektedir. Bu usul ilgili 
kişinin talebi üzerine harekete geçmekte 
ve -en azından ilk aşamada- diğer 
tarafa karşı açılan bir dâva şeklinde 
değil, tek yanlı olarak ve çekişmesiz 
yargı kurallarına göre cereyan etmektedir 
(Konvansiyon m. 31). Tenfiz talebini 
karara bağlamaya görevli ve yetkili 
mahkeme Konvansiyonun 32. maddesinde 
her üye Devlet için ayrı ayrı gösterilmiş
tir. örneğin Fransa’da yetkili 
mercii, aleyhine yabancı 
kararının icrası söz konusu olan tarafın 
ikametgahının, ikametgahı yoksa icra 

bulunduğu muhaldeki Tribunal

kararın suretlerinin

tam

tanın-

1968 Konvansiyonu tanıma lehinde 
tavır almış olmakla beraber, hâkim şu

reddedebilecekti rhâllerde yargı 
mahkeme

tanımayı 
(Konvansiyon m.27 ve m.28):

mahkeme kararının
tanınması, tanıma talebinde bulunulan 
Devletin kamu düzenine aykırı olacaksa;

-gıyapta görülen dâvalarda, dâva 
dilekçesi dâvâlıya usulüne uygun olarak 
ve kendisini savunabilmek için yeterli 
süre verilerek tebliğ edilmemişse;

-şayet karar aynı taraflara ilişkin 
olarak tanımanın talep edildiği Devlette 
verilen başka bir kararla bağdaşmıyorsa;

edilen

-yabancı

yerinin
de grande instance'ın başkamdir.

Yetkili mahkeme tenfiz talebini, 
tanımadaki nedenlere dayanarak reddede
bilir (Konvansiyon m. 34). Bu takdirde 
red kararına karşı itiraz 
böyle bir durumda artık karşı tarafın 
da dâvet edilmesi gerekmektedir (Konvan
siyon m.40). 
ederse,
tenfiz talebinin vuku bulduğu Devlette 

kabiliyetini haiz olduğuna dâir 
bir şerh düşülür ve tenfiz kararı karşı 
tarafa tebliğ olunur (Konvansiyon m. 
31 ve m.36). Karşı taraf, tebliğden 
itibaren, tenfiz kararının verildiği âkit 
Devlette oturup oturmamasına göre, 1 
veya 2 ay içinde (Konvansiyon m. 36) 
Konvansiyonun 27. ve 28. maddelerindeki 
red sebeplerine dayanarak tenfiz kararına 
itiraz edebilir (Konvansiyon m.34).

Tenfiz talebinde bulunan şahıstan, 
milliyeti ve ikametgahı ne olursa olsun, 
herhangi bir teminat istenemez (Konvansi
yon m.45). Ayrıca tanıma ve tenfizde, 
talep sahibinin milliyeti veya ikametgahı 
önemli değildir; örneğin İtalya'da ikamet 
eden bir MeksikalI, Almanya'da elde 
ettiği bir ilâm için Fransa'da tenfiz 
talebinde bulunabilecek ve bunu yaparken 
de herhangi bir teminat göstermek

(Konvansiyon

mümkündür;

kabulMahkeme, talebi 
ibraz olunan ilâmın üzerine,talep-Şayet

kararı vermiş olan âkit Devletin mahke
mesi, kararını vermek için, gerçek 
kişilerin hâl ve ehliyetine, karı-koca 
arasındaki mal rejimlerine, vasiyetnâmele- 
re ve terekelere ilişkin bir konuyu 
çözümlerken, tanımanın talep edildiği 
âkit Devletin bir devletler hususî hukuku 
kuralını ihlâl etmişse;.

tanınması

icra

edilentalep-şayet tanınması 
karar aym taraflara ilişkin olarak akıt 
olmayan bir Devlette verilen başka bir 
kararla bağdaşmıyorsa (bazı şartlarla;;

-şayet Konvansiyonun musta_kıi 
mutlak yetki kuralları ihlal edilmişse. 
Ancak, tanımanın reddi konusunda 

üç noktaya işaret etmek gerekmelaed . 
Bir kere, tanımanın talep edıldıg y<J 
mercii, tanınması istenen kayarı vermiş 

mahkemenin yetkisini tayn et
vakıalara ilişkin gozlemle- 

müstakil yetki kuralları 
kuralları dışında, 

vermiş olan 
olmadığını 

m.28).

veya

olan
için dayandığı 
riyle bağlıdır ve 
ile mutlak yetki 
tanınması istenen 
mahkemenin

kalmayacaktır
m.45).

Tenfiz yoluyla yabancı mahkeme

zorunda
kararı

edemezkontrol
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ticaret bakımından önemli bir rol oyna
maktadır. Milletlerarası iflâsların sayısı 
belki henüz çok fazla değildir. Bu konuda 
bilinen önemli örnekler Barcelona Traction, 
Intra Bank ve Rolls Royce'un iflâslarından 
ibarettir. Fakat, ender de olsa, vukubulan 
milletlerarası iflâsların genellikle çok 
büyük malvarlığı unsurlarını ilgilendirdiği 
ve kalabalık bir alacaklı kitlesini harekete 
geçirdiği gözlemlenmektedir.

İflâs yolu ile takibin ortaya çıkar
dığı milletlerarası sorunların çözümlen
mesindeki en önemli engeli millî mevzuat
lar arasındaki büyük farklılıklar teşkil 
etmektedir. Bu farklılıklar, her şeyden 
önce, iç hukuk sistemlerinde, ifiâs 
yolu ile takip prosedürünün çeşitli 
aşamalarının değişik şekillerde algılanması 
nedeniyle söz konusu olmaktadır: iflâsın 
açılmasına ilişkin şartlar, prosedürün 
cereyanı ve organları, iflâsın etki ve 
sonuçları, vs. Bu farklılıklara ayrıca 
devletler hususî hukuku alanında da 
rastlanmaktadır. Nitekim iflâs kararını 
verecek mahkemenin milletlerarası 
yetkisi, iflâsın diğer ülkelerdeki etkileri 
gibi konularda bazen birbiriyle çelişen 
çeşitli çözüm tarzları bulunmaktadır.

Çözümlerdeki çeşitlilik hukukçuları 
zorlukları diplomatik yollarla yenmek 
için çaba göstermeye sevk etmiş ve 
sorunun ikili anlaşmalarla çözümlenmesi 
cihetine gidilmiştir. Fakat, etkili olmak 
için, işbirliğinin mümkün olduğu kadar 
fazla sayıda ülkenin katılmasını gerektir
diği; ikili anlaşmaların, getirdiği çözüm 
kadar sorun da yarattığı kısa sürede 
anlaşılmış ve zorlukların ikili anlaşmalarla 
halledilmesi yöntemi bugün artık hemen 
hemen terkedilmiştir.

Avrupa entegrasyonu iflâsın ortaya 
çıkardığı milletlerarası sorunları çok 
taraflı bir anlaşmayla çözümlenmesi 
için ideal çerçeveyi oluşturmaktadır. 
Zira Topluluk açısından bütünleşme her 
şeyden önce ekonomik bir amaca yönelik
tir ve iflâs kurumunun bu tür amaçlarla 
yakından ilgili olduğu bilinen bir vakıadır. 
Dolayısıyla milletlerarası iflâslara ender 
rastlanıldığı gerçeği değişmeye mahkûm
dur. Topluluğa üye Devletler, aralarında 
serbest rekabet kurallarına göre çalışan 
gerçek ve geniş bir iç pazar tesis etmeye 
yönelmişlerdir. Bunu sağlamak için de 
işletmeler diğer üye 
faaliyet göstermeye teşvik edilmektedir. 
Böyle olunca da, çok sayıda ticarî 
işletmenin malvarlığı parçaları ve alacak
lıları çeşitli üye Devletlere yayılmış 
olacaktır. Ve serbest rekabete dayalı

kararına, verildiği memlekette hâiz 
olmadığı bir kuvvet kazandırılamaz; bu 
kararın meydana getirdiği sonuçlar 
verildiği Devlette hâsıl ettiğinden fazla 
olamaz. Bu nedenle 1968 Konvansiyonu, 
tenfizi talep edilen yabancı mahkeme 
kararının, sâdır olduğu Devlette icra 
kabiliyetini hâiz olmasını aramıştır 
(Konvansiyon m.31). Bundan kasıt 
yabancı mahkeme kararının şekli anlamda 
kesinleşmesi değil; yabancı ilâmın, 
aleyhine kanun yollarına başvurulmasına 
rağmen, verildiği Devlette icra edilebilir 
olmasıdır. Tenfizi talep olunan yabancı 
mahkeme kararı şeklî anlamda kesinleş
memişse, tenfiz kararına yapılan itirazı 
inceleyen mahkeme yargılamayı ertele
yebilecek veya şeklî anlamda kesinleşme
miş yabancı mahkeme kararının icrasını 
bir teminat itasına bağlayabilecektir 
(Konvansiyon m.38).

Mahkeme huzurundaki sulhler ile 
resmî senetler de, düzenlendikleri üye 
Devlette icra kabiliyetini hâiz olmak 
şartıyla, mahkeme kararı gibi mütalâa 
edilirler ve -sadece- 
konu olabilirler (Konvansiyon m.50 ve 
m.51). Bunlara karşı yalnız kamu düzeni 
mülahazasıyla itirazda bulunulabilir 
(Konvansiyon m.50).

Ana batlarıyla bu şekilde özeti ene
tilen 1968 Konvansiyonu hakkında 
olarak

tenfiz talebine

son
şu hususları belirtmeliyiz. Bu 

Konvansiyon üye 
aynı konuda akdedilmiş olan anlaşmaların 
yerini almakta, fakat üye Devletlerin 
Topluluğa dâhil olmayan Devletlerle 
akdetmiş oldukları veya akdedebilecekleri 
milletlerarası anlaşmalara Konvansiyonun 
bir etkisi olmamaktadır(Konvansiyon m.59). 
Ayrıca, 1968 Konvansiyonu, muhtevası 
itibarıyla aynı birliğe dâhil olunmasını 
gerektirmediğinden, Topluluğa üye 
olmayan Devletler tarafından da imzala- 

böyle bir durumda, 
1968 Konvansiyonunun hâlen Topluluk 
Adalet Divanı tarafından yerine getirilen 
yeksenak uygulanmasının nasıl sağlanacağı 
sorunu ortaya çıkacaktır. Maamafih, 
1968 Konvansiyonunun bu ekilde yaygın
laşması hukukçuların işini önemli ölçüde 
azaltacağı gibi, sınır ötesi ilişkileri de 
kolaylaştırabilecekti r.

Devletler arasında

nabilir. Ancak,

_ 11~ Topluluk (Tasarı Aşamasındaki) 
İflâs, Konkordato ve Benzeri Prosedürler 
Hukuku

İflâs ticaretin iyi işleyişinde ve 
buna bağlı olarak kredinin korunmasında, 
hem iç ticaret hem de milletlerarası

Devletlerde de
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bir sistemde ticarî işletmelerin devamlı 
bir şekilde zenginleşmeleri söz konusu 
olmadığından, bir ticarî işletmenin 
borçlanın karşılayamaz duruma gelmesi 
hâlinde alınacak tedbirler bir tek Devletin 
sınırlarını aşan bir önem kazanacaktır.

İşte bu nedenle, daha 1960 yılında, 
Bıkanlar Konseyinin onayıyla Komisyon 
nezdinde kurulan bir Uzmanlar Komitesi 
liiâs ve benzeri prosedürler konusunda 
"özel” bir Konvansiyon hazırlanması 
için çalışmalara başlamıştı. Buna paralel 
olarak, başka bir konuda yürütülen 
çalışmalar 27 Eylül 1968 tarihinde 
Hukukî ve Ticarî Alanda Adlî Yetki ve 
Kararların Tenfizi Hakkındaki "Genel"

çalışmalar neticesinde, 1984 yılında, 
1980 Taslağına oranla küçük bazı değişik
likler ihtiva eden fakat bu Taslağın 
genel çizgilerine dokunmayan yeni bir 
Konvansiyon Taslağı ortaya çıktı.

Bu Konvansiyon Taslağı hâlen üye 
Devletler tarafından imzalanarak bir

almamıştır. Bunun 
imzalanmasına

Konvansiyon hâlini 
nedeni, Konvansiyonun 
engel teşkil eden bazı genel ve özgün 
tereddütlerin mevcudiyetidir, 
kadar üye Devletlerin büyük çoğunluğu 
ve Komisyon Taslağa hâkim olan düşünce
yi yâni iflâsın tekliği ve iflâsın evrensel
liği ilkelerini kabul etmekte iseler de, 
Taslağın üye Devletlerin imzasına sunul
masından evvel sınırlı sayıda bazı madde
lerin teknik açıdan yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir.

Konvansiyon Taslağı henüz üye 
Devletlerin imzasına açılmadığı 
Topluluk İflâs, Konkordato ve 
Prosedürler Hukukundan ziyâde Tasarı 
Hâlindeki Topluluk İflâs, Konkordato ve 
Benzeri Prosedürler Hukukundan bahset- 

doğru olacaktır.
da belirtelim ki, daha basit olacağı 

düşüncesiyle tebliğimizde "iflâs"
"iflâs, konkordato ve benzeri prosedürleri 
kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

Konvansiyon Taslağı iflâsın tekliği 
ve iflâsın evrenselliği ilkelerini benimse
mektedir (Taslak m.2).

İflâsın tekliği, birbirine paralel 
bir şekilde cereyan eden çeşitli milli 
iflâs prosedürlerinin yerine, Topluluk 

merkezî bir tek prosedürün

Her ne

Konvansiyonun imzalanmasıyla sonuçlandı. 
Bu Konvansiyon, iflâsı kapsamına almıyordu.

Uzmanlar Komitesi iflâs konusunda 
ikili bir seçim hakkına sahip idi: Üye 
Devletlerin iflâsa ilişkin mevzuatlarının 
birleştirilmesi, en azından bu mevzuatlar 
arasında uyum sağlanması; iflâs konusunda
ki kararların üye Devletlerde tanınmasını 
ve tenfizini sağlayan bir konvansiyon 
akdi. Uzmanlar Komitesi, makûl bir 
süre içinde gerçekleştirilmesi 
kolay olduğu için ikinci çözüm 
benimsemiştir.

için,
Benzeri

Ayrıca,mek daha
daha şunu

terimi,tarzını 
birleştirme

veya uyum sağlamaya yönelik bir çalışma
nın, millî mevzuatlar arasındaki farklılık
lar nedeniyle; ayrıca iflâs aynı zamanda 
şalısın hukukunu, şirketler hukukunu, 
eşya hukukunu, borçlar hukukunu ilgilendi
ren ve kamu hukuku uzantıları bulunan 
bir müessese olduğundan, mübalağalı 
bir hedef teşkil edeceği kuşkusuzdur. 
Su hâlde Uzmanlar Komitesinin çalışmala
rı "Avrupa tipi bir iflâs"a vücut yermeye 
veya iç hukukların esasa ilişkin hükümle
rini değiştirmeye yönelik değildir.

İflâsa ilişkin birinci Konvansiyon 
Taslağı 1970'de hazırlandı, fakat Toplu- 
luğa Danimarka, İrlanda, Büyük Britanya 
ve Kuzey İrlanda'nın girmesi ile bu 
Taslağın yeniden müzakere 
icap etti.

Nitekim,

çapında,
ikamesini; bu prosedür kapanmadıkça, 
âkit Devletlerde başka bir iflas prosedü
rünün açılamamasını ifâde etmektedir. 
Bu hedefe ulaşmak için Konvansiyon 
Taslağı, doğrudan doğruya yetki kuralları 
öngörmektedir. Maamafih bu kurallar, 
bazı hâllerde, özellikle değişik akıt 
Devletlerin yargı mercileri kendilerim 
yetkili addettikleri zaman, birden fazla 
iflâs prosedürünün ortaya çıkmasını 
engelleyememektedir. İflâsın tekliği
ilkesi, böyle bir 
birden fazla 
birisinin Topluluk düzeyinde tanınacağı 
ve icra edileceği anlamına gelmektedir. 
Hangi iflâs kararına öncelik tanınacağı
nı Taslağın 57. ve 58. maddelerindeki 
kurallar belirlemektedir. _

İflâsın tekliği ilkesinin doğal bir 
sonucunu teşkil eden iflâsın evrenselliği 
ilkesi ise, bir âkit Devlette verilen 
iflâs kararının sonuçlarının âkit Devletle
rin hepsinde kendiliğinden geçerli olması-

Yeni Taslak, gerekçesi ile bir'
Hükümet Uzmanları Komitesi 

Bakanlar Konseyi 
için üye Devletlerin 
Komisyon Başkanına 

Gerekçesi,

durumda, 
iflâs kararından sadece

mevcut
1980 yılında 
Başkanı tarafından 
Başkanına ve istişare 
daimî temsilcileri ve
intikal ettirildi (TasUk ve nes,
Bulletin des Commuımu » üye
suppldment 2/82'de y Y K Lyon'un
Dî,.!e,le,i;jS JOCE'nm 31 A,al*
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yetkili mahkemeninaçılması şartları 
kanununa göre tespit edilecektir (Taslak 
m. 17). iflâstan doğan dâvalar konusunda 
da bu mahkemeler münhasıran yetkilidir 
(Taslak m. 15).

Borçlunun
müessesesinin

nı ifâde etmektedir. Bu sonuçlar arasında, 
iflâsın açılmasıyla müflisin haczi kabil 
mallarının bir masa teşkil etmesi ve 
müflisin bu mallar üzerinde tasarruf

tasfiyesiyetkisini kaybetmesi; iflâsın 
süresince müflise karşı yeni cüz'î icra 
takibi yapılamaması ve başlamış olan 
cüz’î icra takiplerinin durması; keza 
iflâsın tasfiyesi süresince, masaya dâhil 
mallara ilişkin olarak müflise karşı 
dâva açılamaması ve açılmış olan dâvala
rın durması; zamanaşımının kesilmesi 
(halbuki Türk hukukunda durum daha 
değişiktir); bazı işlemlerin masaya karşı 
ileri sürülememesi; iflâsın açılmasının 
yürürlükteki sözleşmelere etkisi sayılabilir. 
Maamafih, belirtmek gerekir ki, iflâsın 
evrenselliği ilkesine zorunlu olarak bazı 
istisnalar da getirilmiştir, 
tâcir olmayan olmayan şahısların iflâsı 
konusunda; Taslak m. 10).

Diğer taraftan, iflâsın tekliği ve 
iflâsın evrenselliği iflâs idaresinin, ifla
sın açıldığı Devletin ülkesinde kullanabile
ceği bütün yetkileri âkit Devletlerin 
hepsinde kullanabilmesi sonucunu doğurur 
(Taslak m.29).

Bugünkü durumuyla Taslak, borçlu
nun mallarının külli olarak ve cebren

merkezininmuamele
Topluluk içindeveya

bulunmaması veya borçlunun özel statüsü 
nedeniyle Konvansiyon Taslağının öngör
düğü yetki kuralları uygulanamadığı 
takdirde, millî yargı organlarının yetkisi 
avdet eder (Taslak m.5).

Konvansiyon Taslağının öngördüğü 
yetki kuralları, tüzel kişilerin veya tüzel 
kişiliği olsun olmasın ticaret şirketlerinin 
borçlarından dolayı sınırsız ve müteselsil 
sorumluluğu nedeniyle ortağın iflâsında 
da uygulanır. Bu durumda tüzel kişi 
veya ticaret şirketi için yetkili olan 
yargı organları, kendi muamele merkezi 
veya müessesesi nerede bulunursa bulunsun 
ortak için de yetkili olacak; fakat 
ortağa ilişkin olarak verilen karar sadece 
iflâsın açıldığı memlekette hüküm ifâde 
edecektir (Taslak m. 11).

Bu son özel durum dışında, iflâsın 
açılmasına ilişkin karar ve bu kararın 
devamını teşkil eden diğer kararlar, 
başka herhangi bir prosedüre başvurmak 
zorunluluğu olmaksızın, bütün diğer âkit 
Devletlerde tanınacak ve sonuç doğuracak
tır (Taslak m. 2

(özellikle

tasfiyesine yönelik dar anlamda iflâsa 
uygulandığı gibi, iflâsı ^önleyici veya 
zor durumdaki ticarî işletmelerin durumu
nun düzeltilmesine ilişkin prosedürlere 
de uygulanmaktadır (Taslak m.l). Bu 
prosedürlerin nelerden ibâret olduğu 
Konvansiyonun ekini teşkil eden bir 
Protokolda her üye Devlet için sayılmış-

ve m.56). Aleniyet
tedbirleri Avrupa Topluluğu Resmî Gazete
si yoluyla Topluluk seviyesinde düzenlene
cektir (Taslak m.26 vd.). İflâs ile,
borçlunun iflâs masasına giren malları 
üzerindeki tasarruf yetkisi kalkar (Taslak 
m.20). İflâstan sonra borçlu aleyhine
kural olarak cüz'î icra takibi yapılamaz, 
dâva açılamaz (Taslak m.21) ve başlamış 
olan cüz'î icra takipleri ile dâvalar 
durur (Taslak m.22); ancak, vergi idarele
rinin ve sosyal güvenlik kurumlarının 
hakları mahfuzdur (Taslak m.23). İflâs, 
sarahaten öngörülen istisnalar dışında, 
borçlunun malvarlığında bulunan malların
bütününe şâmildir (Taslak m.34). Konvan
siyon Taslağı yetkili yargı organı tarafın
dan tâyin edilen iflâs idaresinin hangi 
şartlar altında bütün âkit Devletler 
ülkesinde

tır.
Taslak, bu prosedürlerin uygulana

bileceği bütün ticarî işletmeleri kapsamı
na almaktadır. Bununla beraber, 1. 
madde* sigorta şirketlerinin tasfiyesine 
ilişkin direktif hazırlanıp üye Devletler 
tarafından uygulanıncaya kadar bazı 
sigorta şirketlerini ve bankaların deneti
mine ilişkin direktifin hazırlanıp uygulan
masına kadar da kredi kuruluşlarını 
Taslağın kapsamı dışında bırakmaktadır. 
Keza müflis bir tüzel kişi veya ticaret 
şirketlerinin yöneticisine karşı açılacak 
sorumluluk dâvaları da Taslağın kapsamı 
dışında bırakılmıştır.

kararını vermeye yetkili 
mahkeme borçlunun muamele merkezinin 
bulunduğu âkit Devlet mahkemesidir 
(Taslak m.3). Şayet borçlunun muamele 
merkezi Topluluk dışında ise, borçluya 
ait bir müessesenin bulunduğu âkit 
Devlet mahkemeleri borçlunun iflâsına 
karar verebilir (Taslak m.4). İflâsın

faaliyet göstereceğini de 
belirtmektedir (Taslak m.29).

Konvansiyon Taslağı, uygulanacak 
kanunu tespit ettiği ve çok sınırlı sayıda 
yeksenak maddî hukuk kuralları ihtiva 
ettiği^ için daha ziyade bir devletler 
hususî hukuku konvansiyonu olarak kendisi
ni göstermektedir. Nitekim, prosedürün 
başlamasına 
ile iflâsın

İflâs

ve cereyanına ilişkin şartlar 
sonuçlan, iflâsın açıldığı
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Devletin kanununa tâbidir (Taslak m. 18). 
Maamafih, borçlunun iflâsının neticelerin
den olan ehliyetsizlik, bazı haklardan 
memnuiyet ve yasaklamalar konusunda 
her Devletin kanunu uygulanmaya devam 
etmektedir (Taslak m.53).

İflâsın yürürlükteki sözleşmelere 
etkisi konusunda 1970 tarihli Konvansiyon 
Taslağı iç hukuk kurallarının tâdilini 
gerektiren ve yetkiye ilişkin olan bazı 
yeknesak kurallar öngörmüş; ayrıca 
mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışlar 
konusunda bazı hükümler getirmiştir. 
1984 Taslağı sadece takasa ilişkin 
olarak-ve o da sınırlı ölçüde-hükümler 
ihtiva etmekte; diğer sözleşmeler konusun
da ise, uygulanacak millî hukuku tespit 
etmekle yetinmektedir (Taslak m.36 
vd.).

tezâhür etmektedir.
Konvansiyon Taslağı iflâs kararları

nın tanınmasına ve tenfizine ilişkin 
hükümler de ihtiva etmektedir. İflâsın 
tekliği ve evrenselliği kuralının benimsen
mesi nedeniyle Komitenin kabul ettiği 
temel ilkelerden birisi de, iflâsın açılma
sı kararının bütün âkit Devletlerde 
hüküm ifâde etmesidir. Bunu sağlamak 
için iflâs kararını bir tenfiz prosedürüne 
mi tâbi tutmak; yoksa hiç bir ön formalite 
öngörmeden iflâs kararının diğer âkit 
Devletlerde de otomatikman hüküm
doğurmasını :r.ı kabul etmek konusu ise 
tartışmalara neden olmuştur. Tenfiz 
prosedürü zaman kaybına neden olduğu 
için ciddî sakıncaları da beraberinde 
getirmektedir. İflâsların tam olarak 
etkili olması endişesi, sadece gerektiği 
zaman kontrole başvurulması arzusu ve 
âkit Devletler arasında karşılıklı güvenin 
sağlanması amacı Komiteyi bu konuda 
bir "ileri sürülemezlik prosedürü" nün 
kabulüne şevket miştir. Buna göre, 
kendisine verilen ad ne olursa olsun, 
iflâsla ilgili bütün kararlar herhangi 
bir ön prosedüre gerek olmaksızın, bu 
kararlara bağlı sonuçlarla birlikte 
bütün âkit devletlerde derhal tanınacak 
(Taslak m. 56) ve icra edilebilecektir 
(Taslak m.60). Bunu engellemenin tek 
yolu, iflâs idare memuruna karşı açılacak 
bir dâva ile, başka bir âkit Devlette 
verilmiş iflâs kararının dâvanın açıldığı 
âkit Devlette tanınmasının ve hüküm 
doğurmasının Önlenmesinin istenmesidir 
(Taslak m.61 ve m.62). Buradaki durum 
tenfiz talebindeki durumun tam tersidir. 
Tenfiz talebi ile yabancı bir mahkeme 
kararının icrasına izin verilmesi istenirken, 
"ileri sürülemezlik dâvası" yolu ile 
yabancı bir mahkeme kararının 
edilmemesine yönelik bir talepte bulunul
maktadır. Dolayısıyla "ileri sürülemezlik 
dâvası" nı açma külfeti de tanıma ve 
tenfize karşı koymak isteyen şahsa 
aittir. İflâs idare memuruna (komisere) 
karşı açılacak (Taslak m.64) bir dâva 
yoluyla kullanılabilen ve yalnız dâvanın 
açıldığı âkit Devlette iflâs kararının 
sonuçlarını bertaraf 
olan bu imkân, sadece savunma haklarının 
ihlâli ve kamu düzenine aykırılık neden
lerine dayanarak hareket geçirilebilecek 
(Taslak m.62) ve nihaî karar verilinceye 
kadar kural olarak iflâs kararının icrasına 

olamayacaktır (Taslak

Teminata ve imtiyazlara uygulana
cak kanunun tespiti ve bunlarla yüklü 
malların alacaklılar arasında paylaştırıl
ması şekli, Taslağın temel unsurlarını 
teşkil etmektedir. Uygulamada bu imtiyaz 
ve teminatların hâmilleri borçlunun 
aktifinin hemen daima hepsine hak 
kazanmaktadırlar. Taslak, teminat ve 
imtiyazlar konusunda malların iflâsın 
açılması sırasında bulunduğu yer kanununu 
dikkate almaktadır (Taslak m.45 ve 
m.46).

Genel imtiyazlı alacaklar ve 
masa alacakları bütün âkit Devletlerde
tanınmakta ve genel imtiyazlı alacak 
veya masa alacağının her âkit Devlette 
bulunan malların meydana getirdiği 
alt-masadan orantısal bir metod uyarınca 
ödenmesi sonucunu doğurmaktadır (Taslak 
m.44 ve m.50). Akit bir Devlette doğmuş 
olan bu tür bir alacak, alt-masa bulunan 
diğer
bulunan benzer alacaklarla aynı sıraya 
konulacaktır (Taslak m.44). Buna karşılık 
vergiye ve sosyal güvenliğe ilişkin imtiyaz
lara ülke-dışı bir tesir tanınmamaktadır. 
Maamafih,doğdukları Devlette ödenmemiş

bulunan 
olarak

doğmuşherbi rindeDevletlerin icra

alt-masaolan bu alacaklar 
diğer Devletlerde adî alacak 
kayıt ettirilebileceklerdir (Taslak m.44). 
Kaldı ki, özel teminat ve imtiyazlar 
alacaklıya alacağını yüklü malın satış 
bedelinden tercihli olarak tahsil etme 
imkânını vermektedir.

etmeye yönelik

imtiyazlarÇeşitli teminat ve 
arasında yapılacak 
genel imtiyazların bir çok alt- 
arasında dağıtılmasında uygulanacak 
ilkeler nedeniyle Taslağın teminat ve 
imtiyazlar konusundaki sistemi oldukça 
çetrefil ve karmaşık bir sistem olarak

sınıflandırma ve
masa m.65).engel

Görüldüğü gibi, bu . prosedürün istisnaî 
bir niteİik taşımasını arzulayan Komite, 
prosedürün sadece iflâsın açılması
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3- Celui qui, par dol, menace 
ou violence, a induit le def un t so.it 
a faire, soit a revoquer une disposition 
de demlere volonte, ou qui l'en a 
empeche;

1'heritier, non pas seulement au 
moment de İ'ouverture de la succession, 
mais a celui de la confection du 
testament (32), c'est, dit-on,^ par 
une reminiscence du temps ou le 
testament se faisait par mancipatio 
familiae et ou 1'emp tor familia e 
devait au moment de la mancipation 
etre capable d'acquerir; mais le 
testament n'a pas garde pour le 
surplus, dans les regles, grande 
trace du regime de ce temps, qui 
aurait par exemple conduit a declarer 
les personnes en puissance irıcapables 
d'etre instituees par leur paterf amili as 
(33).

4- Celui qui a dissimule ou 
detruit a dessein et sans^ droit une 
derniere disposition du defunt, dans 
des circonstances telles que ceiui-ci
n'a pu la refaıre.

Le pardon fait cesser i'indignite".
Selon la regle du droit romain, 

le testament devait iınpliquer
vocatiorî perpetuelle,___________ .__T
sernper heres. Plus tard, on a supprime 
cet Impoülbilite par des fideicommis 

les art.icles 468 et 
"Le disposant 

1 *heritier

une
semel heres,

Jusqu' a la fin du l'epoque 
classique les peregrins, les personnes 
morales, en 
heretigues et apostats n'ont pas le 
testamenti factio passive (34).

Cette çonception est differente 
de celles des droits rnodernes, dans 
lesguels, la capacite de recevoi.r 
est le resultat de la jöuissance des

(36). D'apr.es 
469 (37) du C.C. turc : 
a la faculte de grever 
institue de l'obligation de rendre 
la succession a un tiers, l'appele.

ne peut etre

droit chretien certains

La meme charge 
imposee a l'appele. 

Ces regles s'appliguent aux
legs.

s’ouvre, sauf 
a la mor t du

La substitution 
disposition corıtraire, 
greve.

droit çiviİs.
Selon 1’artiçle 

turc; "peuvent etre 
acguerir par

519 du C.C. 
heritiers et a ete 

echu au
autre terme 
n1est pas 
la succession passe 

a charge

L1orsqu *un 
fixe et qu'il 
deces du greve,

heritiers de celui-ci 
: de fournir des suretes.

La succession est definitivement, 
heritiers du greve des

pacte
successoral tous ceux qui ne sont 
legalement incapables de recevoir.

Les liberalites faites dans un 
but determine a un groupe de personnes 
qui n'a pas la çersonnalite 
sont
individuellement sous la charge de 
les appliquer au but prescrit ou, si 
cela n'est pas possible, constituees 
en fondations".

En droit romain dans certains
des causes

testament ou

aux
par eux

çivile
acquise aux 
le moment ou, pour une cause quelconque, 
la devolution ne peut plus s'accomplir 
en faveur de l'appele".

Selon le renseignement 
par Gaius (2, 175) sur la substitutio

est loisible de

personnesacguises a ces

fourni

vulgaris il^ 
substituer a 
autre ou 
versa.

nouscas singuliers il y a 
d'indignites par exemple au temps 
d1 Auguste, les celibataires et les 
maries scins enfants, plus tard celui 
a donne la mort au 
bien l'a empeche de faire le testament

succession

individu un seul 
plusieurs autres et vice

un

(l'article 467)Le C.C. turc 
(38) süit cette conception sur les 
substitutions vulgaires: HLe disposant 
peut designer une ou plusieurs personnes 
qui recueilleront la succession ou 
le legs si 1'heritier ou le legataire 
predecede ou repudie".

Dans l'ancien Droit français on 
a permis largement les substitutions 
au moyen
regle la devolution de 
pour plusieurs generations, imposant 
au premier heritier, greve de 
substitution, la charge de conserver 
jusqu'a sa mort les biens pour 
1'heritier subseguent, qui pouvait

disposant ou

droitsont prives du 
(35).

C.C. turcLa disposition du
520) refİete cet evolution 

"Sont indignes d'etre
(l'art.
posterieure : 
heri tiers ou d' acguerir par disposıtıons 
pour cause de mort.

1- Celui qui, a dessein et sans 
droit, a donne ou tente de donner la 
mort au defunt:

2- Celui qui, 
sans droit a mis le defunt dans un 
etat d'incapacite permanente de 
tester;

desquelles le de cuius 
ses biens

a dessein et
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Corporation) qui lui paraissaient 
empieter sur la libsrte individuelle 
et sur la toute puissance de l'Etat. 
Certaines de ces lois influencerent 
les redacteurs du Code civil ;que lques - 
unes s'appliquent d'ailleurs encore 
de nos jours.

On trouvera ci-apres des princi-

etre le fils aine: en concentrant la 
förtüne sur la tete de celui-ci, les 
substitutions permettaient de maintenir 
le patrimoine familial, et specialement 
la terre, source d'honneurs et de 
puissance (39).

üne autre preoccupation de 
l'ancien droit français est la 
conservation des biens dans les 
familles aussi bien paysannes et 
bourgeoises que nobles. Certaines 
institutions refletent la meme idee. 
Ainsi le systeme successoral regle 
la devolution des biens selon leur 
origine: s'agissant des propres
biens acquis par le defunt a titre 
gratuit de sa famille, on attribue a 
ses parents paternels les biens
provenant de la ligne patemelle et 
aux parents maternels les ' biens
provenant de la ligne pa temelle et 
aux parents maternels les biens
provenant de leur ligne -paterna 
paternis, materna maternis; la succession 
des acguets, c'est-a-dire des biens 
acquis a titre onereux par le defunt 
est regie par d'autres regles que 
celles concernant les propres. Ainsi 
encore les coutumes excluent, en 
general, le conjoint survivant' de la 
liste des heritiers, comnıe ne faisant 
pas partie de la famille, sauf a 
reconnaitre a la veuve un douaire en 
usufruit (40).

La Revolution, qui venait du 
supprimer tous les anciens privileges 
et de proclamer l'egalite de tous 
devant la loi, 
envisager un bouleversement de certaines 
matieres du Droit civil ainsi 
l'unification des regles 
applicables a tous 
Elle

pales reformes du Droit intermediaire0 
dans le Droit des succesions: 1
suppression des institutions aristoc- 
ratigues (droit d'ainesse, privilege 
de masculinite); 2U attribution aux 
enfants naturels de droits egaux a 
ceux des enfants legitimes (41).

Le droit français moderne ne 
connait pas d'heritier testamentaire, 
ni de fideicommis: Selon l'article
896 du C.C. français; "Les substitu
tions sont prohibees. Toute disposi- 
tion par laquelle le donataire, 
l'heritier iristitue ou le legataire, 
sera charge de conserver et de rendre 
a un tiers, sera nulle, meme a l'egard 
du donataire, de l'heritier institue 
ou du legataire". Seule la loi insti
tue des heritiers, en reconnaissant 
cette qualite a des parents du defunt, 
et le testament ne peut instituer 
que des legastaires: toutefois, les 
legataires universets ou a titre 
üniversel sont, de nos jours, tenus, 
en principe, des dettes ultra vires 
successions, comme l'heritier romain
(42).

Maintenant, on peut examiner le 
developpement des trois vocations

devait necessairement successorales, -abintestat- volontaire 
et reservataire. Le droit romain 
classique a 
tester, mais il est arrive a considerer 
comme immoral un testament qui ne

aux parents

pose le principe deque 
de droit

les citoyens. 
ne reussit cependant pas a 

unifier le Droit civil et a supprimer 
les coutumes; 
quelques lois 
importantes, 
nouvelles.

laisse pas un minimum 
les plus proches.

La vocation volontaire est celle 
qui resul te des dispositions a cause 
de mort prises par le de 
vocation ab intestat est la vocation 
legale quı existe â def aut de disposition 
a cause de mort efficace de de cujus. 
L'expression française ab 
est tiree du latin ab intestato, 
savoir de celui qui n'a pas teste 
(efficacement). Quand le legislateur 

a des proches parents 
conjoint survivant 
de la

elle edicta toutefois 
particulieres tres 

s'inspirant des idees cujus. La
Reformes du Droit intermediaire- 

L'activite legislative 
sous la Revolution et 
1'esprit individualiste et liberal. 
D'une part, par reaction
1'idee feodale, la Revolution se
montra implacable, tant dans le
Droit des personnes que dans le
regime de la propriete et des successions, 
pour tout ce qui heurtait 
d'egalite; d*autre part, elle 

"corps intermediaires"

fut intense
en traduisit intestat

contre

assure ou au 
une part minimum 

meme contre lesuccession, 
volonte du de cujus, on peut parler 
de vocation reservataire. Ce a quoi 
les proches parents ou le conjoint

1’idee 
s * attagua 
(famille.aux
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survivant on t droit meme contre la 
volonte du de cudus est la reserve, 
le solde etant la quotite disponible; 
et les parents ou le conjoint survivant 
qui sont ainsi proteges 
reservataires (43).

le principe de la division egale 
entre les heritiers (45).

En droit romain l'evolution 
posterieure, a permis au testateur 
de disposer sans controle de ses 
biens, n'a d'ailleurs ete possible 
gu'en raison des idees romaines sur 
la f amille et sur l'autorite du 
pater familias a l'egard de tous les 
memkres de la domus. Cette autorite 
du pater, probablement ccntrolee a 
l'origine par un tribunal domestique 
et dans une certaine mesure par le 
peuple et les pontifes -1' adrogat5.on 
le prouve-, est devenue sans limite. La 
famille est constituee selon ües regles 
legales, mais aussi au gre du pater- 
familias, qui en ecarte certains 
enfants par 1'emancipation, ou qui, 
pour assurer la continuite des sacra, 
adopte des etrangers. On comprend 
qu'a l'autorite du pater reglant la 
constitution de la famille, corresponde 
son pouvoir sur les biens: les moeurs 
on t pendant longtemps, lie la 
devoiution hereditaire a l'entretien 
du culte domestique.

Avec 1'affaiblissement des idees 
religieuses et l'effondrement de la 
famille rornaine, consecutif a la 
multiplication des divorces, le but 
du testament fut perdu de vue, et 
les abus devinrent si nombreux que 
le droit romain, imitant sur ce 
point le droit grec, dut intervenir 
pour contraindre le testateur a 
laisser a ses proches une par t de sa 
succession. Le tribunal des Centumvirs 
admit une action des plus proches 
parents contre le testament qui les 
exheredait, en ccnsiderant que pareil 
testament ne pouvait 
1'cBuvre d'un fou: une personne saine 
d'esprit se soumet a l'officium 
pietatis (46).

Ainsi le systeme de la guerela 
inofficiosi testamenti s'appuie ~ non 
pas sur 17idee d'un droit de propriete 
qu'auraient certains descendants et 
eux seuls sur des biens communs, 
mais sur le sentiment d'affection 
(offıcium pietatis) qui doit porter 
une personne a laisser une portion 
de ses biens a certains parents 
plutot qu' a des etrangers si elle 
n'a pas eu se plaindre d'eux (47).

L'institution de la querela est 
une institution d'origine coutumiere 
nee de la jurisprudence d'un tribunal 
quir au moins depuis les derniers

sont les

Mais, si l'on veut ranger les 
trois vocations dans un ordre logique 
il faut separer la vocation ab intestat 
et la vocation reservataire. La 
vocation volontaire est l'exception 
par rapport a la vocation ab intestat 
qui s' applique si et dans la 
ou il n'y a pas de disposition a 
cause de mort efficace du de cujus; 
et la vocation reservataire deroge a 
son tour a la vocation volontaire, 
dans la mesure ou le de cujus depasse 
la auotite disponible. Enfin, il 
peut y avoir conflit entre la vocation 
reservataire et la vocation ab intestat 
et c'est alors celle-la gui-1'emporte 
sur celle-ci (44).

On presente le droit hereditaire 
romain comme fonde essentiellement 
sur la volonte du testateur et oppose 
aux idees familiales. Cette vue est

elle

mesure

partiellement 
n'envisage qu'une periode de l'evolution, 
et neglige la conception que les 
Romains s'etaient faite de la famille.

fausse. car

II est certain que le testament
importance 

intestat 
deshonneur.

avait
exceptionnelle; 
etait considere comme un 
Mais le testament n'etait pas laisse 
a la volonte du testateur; il etait 
fait sous le controle du peuple tout 
entier reuni en comices presides par 
les pontifes. Le caractere religieux 
et public du testament primitif 
permet de comprendre son 
droit romain ignorait le privilege 
de masculinite et le droit d'aınesse.
Le paterfamilias romain utilisait-il 
son testament pour avantager celui 
de ses parents qu'il considerait 
comme le futur chef de la famille, 
charge de l'entretien du culte 
domestique et le plus apte a assumer 
a son tour les responsabilites familiales. 
L'ancien droit français, desireux de 
maintenir la perpetuite et la preeminence 
des familles aristocratiques, regle 
de façon differente la devoiution 
successorale des biens nobles, 
fiefs, pour lesquels il reconnaît 
les privileges d'aınesse et de mascu
linite, et celle des biens non nobles 
pour lesguels il affirme en general

Rome unea
mourir

e t re . quebut: le

des
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siecles de la Republigue, statuait 
fr-eguemment sur les petitions d'here- 
dite liees devant le preteur par la 
procedure du 
des centumvirs. 
ccnscience publique 
choquee par des testaments contraires 
a 1 * officium pietatis (48) , ce tr i bu n a 1 
eut l'idee de reccurir, pour proteger 
les heritiers ab intestat qui 
paraissaient injustement depouilles 
a ur\ expedient quı lui -fut: peut-etre 
suggere par urıe prâtique similaire 
des tribunaux helleniques: 
petj.tion d'heredite intentee 
heritiers 
depouilles 
institues dans le 
ficieux, il donnait raison

tier legitimaire n'ayant pas dcnne 
de cause d'exheredatıon ou d'omission 
devrait recevoir le quart de ce 
qu'il aurait eu ccrnme heri tier ab 
intestat. C'est la quart.e 1 eğitime 
Tguarta_iegıtimae partis)(52)

sacramentum. du tribonal 
Au moment ou la 

commenca a etre dans
le calcul de laguelle on fait figurer 
t ou t ce qu' il a reçu du defunt a 
cause de mort, aussi bien par exemple, 
par fideiccmmis,lui par legs, par dcna- 
tion a cause de mort que par institu- 
tion d* heri tier, mais n on, sauf 
quelques reserves recentes, ce qu’il 
en a reçu par dcnation entre vifs(53).

Les proches ofctenaient ainsi un 
quart de ce qu 1 i.l s auraient eu dans 
la succession ab intestat; 
quarte legitime. Justinien 
la legitime au tiers de la succession 
lorsgue le testateur avait 
enfants, a la moitie s'il 
davantage il a, en outre, decide que 
le legitime protegerait les proches 
parents 
legs,
(54).

sur la 
par les 

injusteırent 
heritiers 

testament inof-

ab intestat 
contre les c * est la

a eleveaux heri-
cıers ab intestat en considerant le 
testament comrre nul pour cause demence 
du testateur, comme fait par un 
testateur dont la demence eta.it 
revelee par les dispositions

quatre 
en avait

memes seulement 
contre les

non
mais

contre les 
donations

de l’acte.
„ Ce n‘etait la sans doute qu'un 

pretexte, mais un pretexte en partant 
duquel seulement le testament pouvait 
tomter (49).

Ainsi Justinien modifia le chiffre 
de la legitime en decidant, 
bizarrement,
qu elle şerait, pour les descendants 
du tiers de la par t ab intestat, si 
le defunt laissait '

assez
dans la Novelle 18,Les conditions d'existence de 

la guerela jinofficiosi 
ramener

Pour avoir le 
l.etre legitimaire” 

d1heritiers

_____ testame n t i
a" trois ideespeuvent se 

(50). 
faut:

quatre enfants ou 
moms, et de moitie, s*il en laissait 
plus de quatre, 
plus bizarrement, 
legitimaires devraient, 
institues pour cette part, mais etre 
institues pour une fraction quelconque 

si c’etaient, des ascendants 
ou des descendants (55).

Que.lle que soit la place que le 
roıt loır.ain dcnnait a la succession 

teştamentaire, il a dû prevoir le 
cas ou le de cujus meurt intestat. 
uu moms la succession ab intestat 
es e e fondee sur la volonte presumee 

u e cujus^; elle n'est qu1 une succes
sion teştamentaire tacite.

En droit . 
demeuraient la 
famille; ils
1 objet d*une transmission 
la copropriete ceda le pas 
proprıete privee, la ccutume prit 
som de maıntenir les biens dans la 
•amı le faisant jouer le role essen- 
cıeı a la succession ab intestat(56).

Dans

guerela, il 
appartenir

ab__intestat
auxquels le testateur doit raisonnab- 
lement laisser une portion de 
biens s'il n'a pas 'a s'en plaindre; 
İ’ avoir ete injustement depouiJle 
öe sa legitimite, *

il decida, 
-la 115,

au cercle enccre
que les 

non pas etreses

d'elle.etre prive sans 
c^use par le testament de la totalj te 
ou de la^presque totalite de la suc
cession a laguelle- on etait appele 
par la loi; 3. ne pas etre ecarte 
par certains fins de 
(51). non-rece voir

Le montant de la part de lasuccession

germanique,
copropriete de la 

n'etaient

les biens
« cıe, comme 

d1exheredation
. 9

les done pas 
Lorsque 

a la

causes
y J. Limaıres, 
des juges.

cas dans chaque
avait reçu une part suffisante^tkTîa

lTCZSrT- !İUS t3rd- on(40 av T r- f"1® t la İ0İ Falcidiâ (40 av.j.-c.), en decidant que l'heri-
1'ancien 

les pays de couturne 
traditions

droit français, 
1'inspirant des 

germanigues.familiales
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req:i.rne romain de 3.'ünite de succession.
redac teurs du Ccde civil 

frarçais on t tealise une transaction.
droit romain et le droit 

cnt

mirent l'accsnt sur la succession ab 
intestat (57).

Esans les coutumes du Ncrd, la 
vieille idee de copropriete familiale 
fait accorder aux parents, 
propres provenant de leur ligne r 
reserve (dite des quatre quints) que 

peut entamer par des 
Dans les 

dcnne 
sauf a 

une 
son t

Les

Comrre le
revolutionnaire, i İs 
1*ünite de succession, rejetant, en 
matiere successorale, la distinction 
de.s propres et des acqu.ets 
conservaient dans l'organisatior des 
regim.es matrimoniaux. Ils ont maintenu 
le principe revolutionnaire de l'ega
lite; nıais ils ont admış que le 
cujus pouvait disposer de la quoLi.te 

faveur de l'un de ses 
faveur d'un

maintenusur les
une

qu'iisle de cujus ne 
dispositons testamentaires.

droit ecrit,
testament, 

parents proches 
s' i İs

onpays de 
preerr.i nence au 
accoarder aux 
legitime d'un quart 
exberedes (58).

La ccncepbion lomaine classıque, 
fondement

disponible en 
enfants aussi bien qu‘en

en affirrnant, corr.me 
droits 

natürel,

etranger. Tout 
les f vo h ı tion n aires 
successoraux de
ils

laadcnnant cemine 
transmission hereditaire la volorue 
du testateuı limitee par la legitime,

de droit

les
l'enfant 

les ont sensiblement reduits.
3 e plan theoricrue, les 

du Ccde civil paraissent, 
ccnsiderer

demeura celle des
ecrit (59).

Les rapports entre la vocation 
volontaire et la vocation reservataıre

ou d * une epogue a

pays
Si, sur

redacteurs 
avec 1as 
droi t 
des
en trouve la preuve 
titre relati1 aux 
figüre au Livre III . ,
manieres d'acquerir la proprıete 
ils protegent forteırent la âmille 
en instituant une reserve -cnt l 
ouotite es t sans dcute ıncins ımpcrtanta 

ıa rpsfirve ccutumiere, maıs quı

leRomains,
decoulanthereditaire

preroqetives du ptoprietaıre
dans la place ou 
successions qui 
"Des differentes

centrre
varient d'un pays 
l'autre. II existe de pays quı 
ignorent aujourd'hui completerrent la 
vocation reservataire; c'est sn

-on

de 1'Angleterre.
lesparticulier le

Jusqu'a la fin .
cantons suisses alemanigues excluaıent 

vocation volontaire (50),
Revolutionnaıres 

rnedif ications 
successoral.

cas
du XIII siecle.

toute
les 
des

importantes au reğime 
Lç-ur preoccupation domınan te * 
faire regner l'egalite ^>solue ®n ^
les heritiers. La İpi du l,
an II supprima le regıme specıaLaux
successions nobles. Elle Bıntl t 
guotite dd.sponib.le, rnaıs, Par cıa^ 
de voir le de cujus 
de ses enfants et par 1- ^taLlır 

partiel lemer.t, la successron 
interdit de disposer de 

- , en faveur du 
le testateur ne 

teneficier qu|un
revolutionnaire

droits

En France, 
apporte

qt:e
porte sur tous 
İls ont dene 
lisme excessif du ^ 
devant 3 es

les bierıs du de_cujus. 
fait ceder 1'individua- 

droit de propriete 
familiaux.

ont

imperatifs
Aussi coıror.e er. droit coutumier, la
succession. ab__inteşt_at la
succession type, °euie cap= - 
conferer le titre dMerıtıeı 
te=tament creant seulement des Lega
taires. Mais. con trairemeri au -droit
coutumier, İls font a ^ A celle taires une situation proehe de celle
des heritiers^t^^ du Code civil
n'accorderent au conjoint survıvant
nue des droits successoraux 
f Tİblec Us cons i der aıent,
Vancien droit que le conjoint ne 
faisait pas vraiment partıe
famille (61).

Les cantons 
excluaient toute 
Les systemeş jurıdıques•»— •“•ssLsrvs ur

censider ables.

meme
noble, elle 
la quotite disponıble
l'un des enfants: 

faire 
Le droit^ 
l'egalite 

des enfants 
• la portee 

se trouvait.

peut en 
etranger. 
proclama 
successoraux

tres
avecdes

naturels et 
de cette

legitimes 
reforme
attenuee par le fait Qu--

ternite nattrelle n

d'ailleurs, 
la reeherehe 

e t ai t
suisses alemanigues 

vocation volontaire.
actuels se 

deux
de la pa 
pas admise.

Comme le droit 
loi de nivose an II
place a la success dis-£î^^Ji£ £eux 
Mais elle refusa de ;origine des 
successions se.lon 1 c€. poj.nt, le
biens: e!3.e sdoFta,

extrerr.es, 
la vocation 
vocation 
rences

Entrerestent
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comme s'ils n'avaient pas ete capi>>e
a faireelleş etaient sicantons suisses, 

profor.des au defcut de ce siecle que 
le ccde civil suisse 
regler entierement ce

Selon l'article 472 du C.C.Suisse, 
"Les cantons sont autorites a supprimer 
la reserve des freres et 
a etendre cette reserve aux descendants 
de freres et soeurs, pour les succes- 
sions de ceux de leurs ressortissants 

leur dernier donrdcile

mi.nuti , les oblige aussi, 
profiter leurs cc-heritiers restes en 
puissance de leurs acquisitions, a 
reme t tr e dans la masse ce gu'ils ont 
acc-uis. S'il leur accorde la konorum 
possessio, il les oblige a la collatio 
bönorum (63).

On peut ccmparer cette institution 
du drcit pretorion avec l'article 
concernant 11 indeırnite en raison de 
sacrifies. faits pour la f amille. 
L'article 610 du C.C. turc (l'art 633 
du C.C. suisse) est r ediğe

n' a pas pu 
point (62).

soeurs, ou

qui ont en 
dans le territoire cantonal".

figüre pas dans 
le C.C. turc. Selon J'article 453 du 
C.C. turc (l'art. 471 du C.C.Suisse) 
"La reserve est:

1. Pour un descendant des trois

Cet article ne ccmme
enfants majeurs qui, 

avec leurs 
consacre leur travail

süit: "Les
faisant. menaçe ccmmun
parents, ont 
ou leurs revenus a la famille peuvent 
reclamer lors du partage une indeırnite 
equ.itable, a mcins qu'ils n'y aient 
expr essement renonce."

e£t une exPres“ 
sion p-lus "raff'inee, presque subtile 
que 1' ide e- de la collatio bor.orum. 
La fille rrariee sans manus reste in

acquiert pour le

quarls 6e son droit de succession;
2. Pour le pere ou la mere, de

la moitie;
Pour chacun des freres et 
du quar t;

4. Pour le conjoint survivant, 
de tout son droit de succession er.

3.
soeurs

propriete lorsqu'il est en conccurs 
avec des heritiers legaux, et de la 
moitie de ce droit lorsqu'il est 
heritier unique."

On a modifie cet article du 
C.C. turc en 1967 par la loi nc:903 
concernant les fondations. Selon les 
dispositions de cette loi, si on 
constitue une fondation don t plus de 
la moitie de ses revenus sont consacres 
aux activites ayant la fonction 
publique, on peut diminuer la reserve 
de ces heritiers jusqu'au tiers.

En droit romain, l'introduction 
de la collatio konorum par 1'edit 
pretorien i ete une ccnsequence du 
droit a la succession du paterfamılias 
accorde par le preteur aux descendants 
sortis de puissances qui n'appartien- 
nent pas. au jour ce la mor t du pere 
a une ncuvelle famiİle, en psrticulier 
aux emancipes. Le preteur les appelle 
a la succession de leur pere en 
concours avec les enfants restes en 
puissance. Tandis que les heredes s.ui 
restes en puissance, n'ont pas de
fciens propres, n'ont acquis que pour 
le paterfamilias, ces descendants 
sortis de puissance ont
gu'ils sont sui iuris 
pour eux-memes. 
qu'ils eussent le droit de participer 
aux acquisitions des descendants 
restes en puissance sans les faire
participer aux leurs. Afin d'empecher 
cela, le preteur, en meme ternps
gu'il leur accorde la bonorum possessio.

p£-tria potestate, 
ccmpte du paterfami.lias. M sis il y a 
pcurtant un droit qu'elle acquiert 
pour elle au lieu de l'acquerir pour 
lui: c'est le droit qu'elle a sur sa 
det durant le mariage et qui peut, a 
la dissolution du mariage, se trans
ferliler en creance de restitution. 
Elle est done, quant a lui, en face 
des sui et des suae qui n'onts pas de 
droit sen±>3ab-le, dans la meme situation 
cu l'emancipe est en face d'eux 
quant a ses biens. Elle doit ccmme 
l'emancipe reparer le prejudice 
gu'elle leur causerait en venant 
concourir sur leurs acquisitions 
sans les faire participer a ce qui 
lui appartient au propre. La preteur 
impose done a la fille en puissance 
qui lui demende la benorum possessio 
ünde 1iberi ou la bonorum possessio 
cont ra tabulas, la collatio det i s 
qui~etant fondee sur le meme pirincipe 
que la collatio bonorum, est regie 
par les memes regles, tant quant aux 
personnes auxquelles elle est aue 
cue cjuant au procede par lequel elle 
s'opere (64).

II existe une autre collatio, 
qui a ete progressivernent organisee 
par le droit imperial en par tant 
d'ur. tout autre principle: c'est la 
collatio descendentium due par les 
descendants a leurs cokerities quelccn- 
ques, dans la succession de leurs 
ascencîants gueleongues, a raison des

pu, depuis 
acquerir 

II şerait injuste
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Endroit moderne lorsque 1' heritier 
se volt refuser la delivrance d'otgets 
dependsnt de la succession, 11 dispose, 
pour se les procurer, de deux voies 
de droit, de deux especes d'actions.

d'afcord reccurir a 
au de

liberali t es entre vifs qu'ils ont 
reçues de ces ascendants et que l1 on 
regsrde comme .leur ayant ete faites, 
nor. pas par preciput, pour augm.enter 
leur par t des bier.s hereditaires, 
mais a titre d'avancement d’hoirie, 
d'avance sur la succession füture 
(65).

II peut tout
1'action qui eût sppartenu

lui-meme dans ces circonstances.cujus
Ainsi, Iorsque le def un t a remis la 
chose au defendeur a bail ou a titre 
de pret, ou lorsqu'elle lui^ a ete 
soustraite sans droit par le defendeur, 

]orsque celui-ci affirme 
cu'ii a ac'r.ete la chose au de_ÇHİ:1.- 
ou 1' a reçue de lui. L'heritier procede 
exacteırent comme: eut fa.it le de^cujus

Cette notion sernble fortement 
influencer l'article du C.C. turc 
ccncernant 11obligatior de rapporter. 
Selon 11 article 6C3 du C.C. turc 
(l'article 626 du C.C. suisse) "Les 
heritiers legaux son t tenus l'un 
envers l'autre au rapport de t.outes 
les liberalites entre vifs reçues a 
titre d ‘ avanc eme n t 6.1 hc i ri e.

au eneere

s'il vivait encore. 
Mais il est possible 

defendeur ne nette
aussirappert,assujettıs 

faute par le defunt a'avoir expresserrent 
dispose le cc-rıtraire, les constitutions 
de do t, frais d'etablissement, abandens 
de biens, remi ses de dettes et autres 
avantages semblables faits en 
de deseendents".

On peut constater la reşsemblance 
hereditatis petitio du drcıt 

rorr.ain eT 11 actio en petltîon d1 heredite 
Hereditatis Petitio 

ac cion

Sont au
qu1 i n v er serpen c 1 e 
pas en question le droit du de cujus, 
mais conteste la qualite c'heritier 

er« ce sens, p.ex., 
comme-. heritier.

du demandeur, 
qu'il se donne lui-merr.e 
Dans ce ess la defendeur s’oppcse 
dlrecterr.ent au droit de succession du 

la loi protege d'une 
la qualite

faveur

demandeur. Or 
rrani ereentre particuliere 
d‘heritier, elle confere a l'heritier 

action aui lui appartient er. 
1*action en petition d1heredite 

effet une action 
elle permet d'exiger la 

vcire de

du droit turc.
(petition d'heredite) est une 
reeile çivile, 
droit romain, 
l'heritier peut pour su i vr e, en invcguant

le cebi te ur

une
propre
se caracterise en

1'ancienda t ar: t de 
a 1'aide iaguelle

generale, 
rense 1

car
de tous les biens, 

eİle-memesa gualite d'heritier, 
du def ur t qui 
heritier, et ceux qui possedent 
bier.s

cemmela succession 
üniverselite de droits et d'obligations 
(67).

se pretend lui-meme 
' - • des
pretendant__ ; hereditaires, ,

avoir eux-mem.es la qualite d'heritier 
invoguer d'autre titre que

(sous la 
le droit

en Selon l'article 577 du C.C. turc 
"1*action en petition d’heredite

eroit(68)
aopartier.t a quiccr.que se _ 
autorise a faire valoir, cemme heritier 
legal ou institue, sur une succession 

des biens cui en depencent, 
des droits preferables a

ou sans
leur oualite de pessesseurs 
procedure formulaire)- 
de Justinien, elle 
les aetions de bonne foi, 
une action generale et üniverselle,

faire

, Dans 
est rangee parmi 

et c'est ou sur csux du
cossesseur.

Le juge p-rer.ö, 
les

qu'elle tend ^a 
reconnaitre le droit de l'heritier c. 
3.'heredite envisagee 
uni ver şali te, et non pas 
particulier.

Hereditatis petitio pcssessoırıa 
(possessoire) est une action generale 
acccrdee au benorum possessor 
d'apres la majörîte Ses 
elle a ete creee par le preteur «u 
profit des heritiers pretoriehs; 
mais, d'apres les 
recentes, cette action date seulem.ent 
du temps de Justinien. Ses regles 
sont calquees sur cel3.es de la petition 
d'heredite çivile (66).

a la reguete du 
mesures necessaires

en ce sens
demandeur
pour garantir ce dernier; ces mesures 

entre autres, dans des 
dans l'autorisation de 
annetation a.u registre

unecemme 
a un cbjet

consisteront,
sûretes ou
faire une 
for.cier".

vindicationem duLe gatum^ ___per_ _ v 
droit romain, c'est-a- dire legs par 
legvel ie testateur confere direetement 
au legataire la pıopriete d'une chose 

droit ree-3 sur cette ehese, 
n'existe pas dans le droit turc%

Justinien a unifie le systerre de 
la succession ab intestat,

auteurs,

etudes les plus ou un

dans ses
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en ccnsacrant la 
n'a

legale cu legitime, 
regle "institution d'heritier 
point lieu". L.es Codes civil suisse 
et turc ccnnaissent la succession 
legale et 1'institution d'heritier.

En ce çui ccncerne le dr od t des 
successions turc, les notions 
fondamentales comrne la succession ^ 
üniverselle (art.539), la responsabılite 
illimitee des heritiers leçaux, le 
testament, les substitutions vulgaires

fideiccmnrissaires

Novelles en le fondant exclusivement
Le systenr.e de 

systemes
sur la coçnatior..
Justinien resseırble aux 
modernes malgre certaines differences 
(69).

CONCLUSION :

Ainsi, l'origine des institutions 
juridiques de la Turguie ne peut 
etre recherch.ee que dans le droit 
rorrain d'une psrt, et dans le droit 
gerroanigue d'autre par t. 
a la süite des travaux scier«tifiques 
et legislatifs, l'essence romaine 
s'etait ccnfondue avec les elernents 
germains et les autres et, parfois, 
est devenue meconnaisable. Des divers 
elernents qu.i se conibinent dans le 
droit civil turc, ma.is les plus 
importants son t certainement dus au 
droit romain.

Les Romains distinguaient deux 
especes de succession: la succession 
legale ou ab intestat, et la succession 
testamentaire, selon que la designation 
de l'heritier etait l'ceuvre de la 
loi, ou de cuius lui-meme. Tandis 
que le Code Napoleon , s' inspirant 
coutumes françaises, n' admet qu' une seule 
espece de succession, la succession

et substitutions 
(art.467-468) 3 a reserve, la separation 

heritiers legaux et institues 
577) la repudiation de la

D'ai1leurs,
des 
(art.
succession (art. 566) la separation 
d'institution d'heritier et de legs, 
(art. 463-464), l'action en petition 
d'heredite (art. 577) son t d'origine
romiciine s.

Les notions comme le systeme de 
paraıılele la possibilite d'instituer 
des heritiers pcur 1'universalite ou 
une quote-pa.rt de la succession 
(art.539) le pacte successoral (art. 
492) l'executeur testamentaire (art. 
497) la propriete ccmmune formee er. 
ver tu de la loi (art. 629) son t dus
au droit germanioue.

Ainsi, le legislateur retourne 
aux pr inci pes romains qui sent ceux 
de la liberte et de legalite juridiques.

des

Les sous-titreş :

(1) WEILL A., Droit Civil, Introduction 
generale, Troisieme EcUtion, 1973, 
p. 75.
(2) VELİDEDfOGLU, H.V., Les facteurs 
de ccdification dans l'Empire c-ttomane 
et les causes de la reception du 
Code Civil Suisse par la Turquie 
repufclicaine, Anr.ales de la Faculte 
de droit d'İstanbul, 1961. No. 16-17, 
p. 34-35.
(3) SAUSEF-HALL, G.
1'Etüde du Nouveau Droit Civil 
Turxguie, 1926, p. 42-43.

(6) SCHWARZ, A.B. Türkiye-İsviçre 
Medeni Hukuku ve Rcma. Hukuku, p. 
382-383.
(7) SCHMARZ, A.B., op.cit., p. .398.
(8) cf. Institutionen des heutigen 
römisehen Rechts (1789).
(9) SAUSER-HALL, G., op. cit., p.
37.
(10) TUOR, P., Le Code Civil Suisse, 
traduit. par Deschenaux H., Zürich, 
1950, p. 3.
(11) SAUSER-HALL, G.,

Introduction a
en

op. cit., p.(4) VELİDEDEOĞLU, H.V., 
prcblemes provenant de la reception

Turquie, 
droit

De certains 38.
(12) TUOR, P., op. cit., p. 290.du Code Civil Suisse en 

Annales de la Faculte de 
d'İstanbul, 1956, no. 6, p. 115.
(5) VELİDEDEOĞLU, H.V. 
de ccdification, p. 35.

(13) SAUSER-HALL, G., op.cit., p.40.
(14) TüCR, P.,
(15) SCHWARZ, A.B.,

op.cit., p. 294. 
op.cit., p.428.

Les facteurs

16



(38) l'art. 487 du C.C. silisse.
(39) WEILL, A., Droit civil, Introduction 
generale, Troisierr.e Edition, 1973, p. 
50-51.

(16) TUC'R, P., op. cit., p. 290.
(17) TUOR, P., op. cit., p.291; cf. 
SCHWARZ, A.B., op. cit., p.428.
(18) Gai. 2.99.
(19) SCHh'AP.Z, A.B. , op. cit., p. 
399. Gai. 2.99. Acj^rius_dehereditatil^us
di spi c i arnus qu arurr_duplex condi.cio
es t : nam vel extestamento vel afc 
Intest a t o~âd ros pertinent.
(20) SCHWARZ, A.B., op.cit., 
pour le droit romain, cf.

Elementaire de 
Romain, Tome Prerrier, Paris,

584 ss.

(40) WE3Lb,A., op.cit., p.50.

(41) WEILL,A., op.cit., p.52-53.

(42) MON1ER, R., op.cit., p.681.

(43) PIOTE1, P., Traite de Droit 
Frive Suisse, Frifcourg, 1973, p.4.

(44) PIOTET, P., op.cit., p.5.

(45) WE3 LL,A., op.cit., p.50.

p.429; 
MOMIER, 

Droit 
1938,

Mar.uelR.,
(J.), Leçons(46) MAZEAÜD, H., et L. 

de Droit Civil, Tome Quatrieme, Deuxieme 
Volüme, Paris, 1982, p. 7-8.

P-
(21) UMUR, Z., Roma Miras Hukukunun 

İÜHFM., C.XXXT, Sayı 
1966, p.4; 

ROSSEL, V. -MEM HE, F. -H. ,
Tonıe

Ana. Hatları,
1-4, ayrı bası, İstanbul, 
cf.
Manuel du Droit Civil Suisse, 
Deuxieme, Lausanr.e-Geneve. p.6.

P-857;(47) GIRARD, P.F., op.cit., 
cf. MOKIEP, R., cit., p.624 ss.
(48) La da te ne parait pas anterieure 
au aebut de l'Empire.
(49) GIP.APD, P.F., op.cit., p.837.
(50) GIRARD, P.F., op.cit., p.85S-860.

(22) UMl'R, Z., op.cit., p.9.
(23) l'art. 511 du C.C. Suisse.
(24) UMUR, Z., op.cit., p.9.
(25) l'art. 474 du C.C. turc,
494 du C.C. Suisse.
(26) l'art. 492 du C.C. turc,
512 du C.C. Suisse.
(27) cf. .-GIRARD,P.F. ,Manuel Elemantaire 
de Droit Romain, Quatrieme Edition, 
Paris, 1906, p. 796-797 et p. 815.
(28) Gai. 2.229 (1.2.20);
(1.2.23).
(29) l'art. 481 du C.C. Suisse.
(30) GIRARD, P.F., op.cit., p.797.
(31) Les articles 486 et 487 du C.C. 
turc.
(32) I. 2.19,4.
(33) GIRARD, P.F., op.cit., p.815.
(34) GIRARD, P.F., op.cit.,
UMUR, Z., op.cit., p.13.
(35) UMUR, Z,, op.cit., p.
(36) Gai, 2.277 " _______ _____
heres meus mcrtuus erit, vclo heredltatem 
meam cid P. Meuiurn pertinere. Utrcgue 
aut em modo, tam hoc guam illo, testator 
heredem suum obligatum religuit de 
fidejccmriTısso restituendo".
(37) Le:s articles 488 et 489 o'u C.C. 
Suisse.

(51) On pourrait ajouter qu'il faut 
gue le de cuius ne so.it pas mert 
sous les drapeeux, le testament du 
militaire etant soustrait a la querela 
(GIRARD,P.F., op.cit., p.860, n.l).
(52) E]le est deja ccnnue de Pline 
Ep. 5, 1, 9 (Ier siecle av.J.C.)
(53) GIRARD, P.F., op.cit., p. 861.
(54) MAZEAÜD, H.r op.cit., p. 7.
(55) GIRARD, P.F., op.cit., p.
(56) MAZEAUC, M., op.cit., p. 7.
(57) MAZEAÜD, H., op.cit., p. 7.
(58) WEILL, A., op.cit., p.51.
(59) MAZEAÜD, H., op.cit., p.7.
(60 PIOTE;T, P.r op.cit., p. 4-5.
(61) MAZEAÜD, H., op.cit., p. 9.
(62) PIOTET, P., op.cit., p. 4-5.
(63) GIRARD, P.F., op.cit., p. 891-892; 
UMUR, Z., op.cit., p.35.
(64) GIRARD, P.F., op.cit.,
M0KIER, R., op.cit.,
UMUR, Z., op.cit., p.35.
(65) GIRARD, P.F.. op.cit., p. 895.
(66) MONTER, R., Petit Vocabulaire
de Droit Romain, Paris, 1942, p. 
126.

1'art.

l'art.

Gai. 2.248
861.

816;P-

13.
Titiuscum.

p.893-894; 
P.612-614;

17



(67) TUOR, P., op.cit., p.377; cf.: 
GÜRSOY, K.T.; Les caraçteres de 
l'action en petition d'heredite et 
sen applicetion en öroit turc; Amales 
de la Faculte de droit d'Istantul, 
1961.
(68) L'art. 598 du C.C. Suisse.
(69) MCNIER, R., op.cit., p.681.

BIBLIOGRAPHIE

GIRARD, P.F., Manuel Elementaire de Droi t Romain, Qus.trieme Edition, Paris 
1906.
Institutiones
Les caracteres de l'action er. petition d'heredite et sor. application 
en droit turc; Annales de la Faculte de dıoit d'Istantul, 1961.

MAZE^UE, H. et L. (J.) Leçcns de Droit Civil, Tome Quatrieme, Deuxieır.e Volüme, 
Paris, 1982.
Mö-nuel Elementaire de Droit Romain, Tome Premier, Paris, 1938.
Petit Vocafculaire de Droit Romain, Paris, 1942.
Traite de Droit Prive Suisse, Fribourg, 1973.

ROSSEL V.-MENTHE F. -H., Manuel du Droit Civil Suisse, Tome Deuxieme, Lausarne- 
Geneve.

GAIUS,
GÜRSCY, K.T.;

MOKIER R., 
MONIER, R., 
PIOTEI, P.,

Roma Miras Hukukunun Ana Hatları, İÜHFM., 1966.UMUR, Z.,
SAUSER-HALL, G.,Introduction a 1'Etüde du Nouveau Droit Civil er Turguie, 1926. 
SCHWARZ, A.-B.,Türkiye-İsviçre Medeni Hukuku ve Rcma Hukuku.
TUOR, P.,
VELİDEDEOGLU, H.V., Les facteu.rs de ccd: ficatior. dans l'Empire Cttomane et les 

causes de la reception de Code Civil Suisse par la Turquie 
republicaine, Annales de la Faculte de droit d'Istantul 1961 
nc. 16-17.

De certaines probJemes provenant de la reception du Code Civil 
Suisse en Turouie, Annales de la Faculte de droit d'İstanbul, 1956, 
no. 6.
Droit Civil, Introduction Generale, 3e

Le Ccde Civil Suisse, traduit par Deschena-u* H., Zürich, 1950.

VELİDEDEOGLü, H.V.,

WEILL, A., edition, 1973.

18



ÖZET

Miras Hukuku Alanında, Roroa_
Rghzerlikler ve FarklarArasındaki Bazı

Miras hukukunda det, esas hakkın
kurumlarındahil 

Rorr.a ve
HukukununTürkMcdern

olduğu Roma-Cermen sistemi,
Cermen hukukları çözüm yollarının 
tir karışımıdır. Bu sistemdeki hukuk

farklılıklar

düzenleme dışında,
önemli bir kısmı romalıdır. 
külli halefiyet

daki
yapısının
Nitekim, A .
(MK m 539),kanuni ve rr>ansup mirasçılar 

511) mirasçı naspı 
tir malda tasarruf ayırımı 

464) ihtiyat mirasçı 
m.467), mirası

kavramı

kuralları, ülkelere göre 
göstermekle birlikte, ayrıl kategori
lerde tasnif edilir, romanıstlerin 
hukuk kiliminden kaynaklanan, aynı 
terimler kullanılır.

Türk Medeni Hukuku, ferdiyetçi 
ve eşitlikçi bir niteliğe sahiptir. 
Bu ilkeler, miras hukukuna da hâkimdir.

milli hukukundan 
İsviçre için muhafazakâr 

İsviçre
dini özellikleri

(MK. m.ayırımı 
ve muayyen 
(MK. 
nasbi

m.463,
_____ (MK.
mirası red ve miras davası kavramları,
bunlar arasındadır.

hukukumuz birçok noktada 
hukukundan cnemli şekiİde

kabul,

Miras
Roma

ayrılmaktadır: Derece sistemi, namzet 
mirasçı, vasiyeti terfiz, mirasın 
doğrudan doğruya hukuken kazanılması, 

şirketi malvarlığı, Roma, hukuku- 
bilinen şekillerinde yoktur. 

Roma hukukunca vasiyetnamede, tek ta
raflı hukuki nuamele olma.sı itibarıyla, 
karşı tarafın iradesinin tir orerra 
yoktu. Roma hukuku, cermen hukukundan 

tir akit olan miras muka.vele- 
MK. m.474 vd.,

İsviçre'nin
doğan ve 
nitelik taşıyan 
Türkiye’nin milli, 
ve gelenekleriyle ilgisi yoktur ve 
Türkiye için inkılâpçı nitelik taşır. 
İsviçre MK.’u, diğer Avrupa MK.’larm- 
dan (meselâ Fransız ve Alman MK.’la-

olmakla

MK.1nun ■
miras 
nun

rından) daha az roman is t 
birlikte. Miras hukuku kısmen romanİst, 
kısmen cermen etkisini taşır.

Schuarz’a gere, sistematik bir 
"Miras Hukuku"

gelen ve
sini tanımaz (krş. 
m.492 vd.) . 
iki temel direği Romalılardan geliyor: 
Külli miras ve vasiyet. Cermen hukukun
da malvarlığının her cüzü ayrı ayrı 

Bu hukuk, bu ilkeyi 
yavaş yavaş terketmekle 
mirasın KK.'un 539. maddesinde ifade
sini bulduğu şekilde, aktif ve pasifi 
ile bir bütün olarak intikali, Romalı
larda çek önceleri meydana gelen ve 

hukukunun temelini teşkil eden

Fakat, miras hukukumuzun
bütünlük teşkil eden 
de romalıdır. Daha Sabinus tarafından

hukukuvatandaşlar 
si st emsinde ve

kurulmuş. Roma 
(ius çivile)
Institutiones sisteminde, malvarlığına 
ait hukukun tir bölümünü oluşturmakta

bütünlük

Rem. a
miras kalırdı.

birlikte,

idi. Bu şekilde, ayrı ayrı 
gösteren kurumlar, Fransız MK.'da ve

mevcutsistemindeIngiliz hukuk
değildir. Mcdern pandekt sisteminde 
ve aynı şekilde Alman MK .da miras 
hukukunun., ölüme bağlı olmayan malvar
lığı hukukundan ayrılarak, aile 
hukukundan sonraya konulması, Roma 
hukukuna değil, cermen 
dayanır. Bu konu, İsviçre 
koyucusu için c kadar önemliydi kı, 
roma.li geleneğe aykırı olarak, miras 
hukukunu, aynî hakların önüne geçirmaş- 
tir. Buna karşılık, mirasa istihkak 
sebepleri bakımından yapılan kanuni 
miras ve ölümse bağlı tasarruf ayırımı, 
Rc-malıl ardan gelmektedir (Gai, II,

vasiyetnameyi

miras
külli miras fikrinden kaynaklanmakta
dır. Külli miras veya külli halefiyet 
ilkesini, 
hukukundan 
almıştır. Bundan da, Rc-ma hukukunda, 
terekenin torcu için sınırsız sorumlu- 

doğmak tadır. Ha lbuki
hukuku, mirasçıların sadece sınırlı 
sorumluluğunu kabul etmişti. Mirasçı- 

sorumlulukları esası, 
İsviçre MK.'undaki

İsviçre MK.'u eski 
ve müşterek

Roma 
hukuktanesaslarına

kanun
cermenluk

larin sınırsa z 
hiçbir kanunda, 
kadar kuvvetli olarak kabul edilmemiş
tir (Peter Tuc-r, İsviçre Medenî 
Hukuku, § 51, 2 b). Gerçi, bu sorumdu- 

hukukun.uzda, sadece tereke ile 
mümkündür. Fakat, -bu 

müşterek hukukta

9S) .Ancak., burada, _.........
başa koyan, ferdiyetçi roma görüşünden 
ayrılarak, cerme-n görüşlere uygur. 
şekilde, kanunî mirasçılardan başlan
mıştır .

luğu 
sınırlamak

-romalıdurum,
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birden olamaz. Dolayısıyla, ikinci, 
vasiyetname birinciyi iptal etmiş 
olurdu. MK. 491 m.si bundan farklıdır.

Gaius'un ifadesine göre (2,229), 
"Mirasçı nasbi her vasiyetin başı ve 
temeli savılır" Iusciniar.us hukukunda 
ise, mirasçı nasbi da, diğer tasarruf
lar gibi kabul edilmeye başlanmış ve 
birçok halde, mirasçı nasbi geçersiz 
olduğu halde, diğer hükümler geçerli 
olarak kalmıştı. Gerek şekilcilik, 
gerekse mirasçı nasbi konularındaki 
mutlaklık günümüz hukukunda yoktur 
(bkz. MK.
mirasçı nasbi, artık vasiyetnamenin 
zarurî bir unsuru değildir.

Türk hukukunda, muayyen bir mal 
üzerinde ölüme bağlı teberru (legatum 
per vindicationem) mevcut değildir.

mirasçının, 
mirascılık ehliyeti bulunmalıdır.
(testamenti factio passiva). Mcdem 
hukuklardaki hak ehliyetinin bir 
sonucu olan mirasçılık ehliyetinden 
(MK. m.518 vd) farklı olan bu ehliyete 
göre, klâsik devrin sonuna kadar 
vatandaş olmayanlar, tüzel kişiler, 
klâsik sonrası Roma hukukunda ise, 
dinsizler, mürtetler(dinden donenler) 
mirasa ehil değildirler. Özel bazı hallerde 
de, bazen mirasın düşmesini, bazen 
kazanılmasını imkânsız kılan sebepler 
mevcuttur. Meselâ, Augustus zamanında, 
bekârlarla, çocuksuz evliler ve daha 
sonraları vasiyetçıyi öldüren veya 
vasiyette bulunmasına engel olan 
kimseler, mirasçılık hakkından mahrum 
edilirdi (Krş. MK.520).

Substitutio vulgaris (alelâde 
ikamede"), tali bir mirasçının, yani 
ilk

olduğu gibi- defter tutma yoluyla 
değildir; defter tutmanın Türk hukukun
da (MK. m.559) Rcmadakinden daha 
başka, rolleri vardır.

Latin yazar Tacitus, eski Cermen- 
lerde, vasiyetnamenin bulunmamasını 
bir özellik olarak belirtmektedir. 
(Germer.ia, fasıl 20), Romalılar 
için, vasiyetnamede ferdiyetçi irade
nin meydana konması, miras hukukunun 
esasını teşkil etmekteydi. Daha 
sonra. Ortaçağda cermen kavimlerinin 
hukukları da, ölüme bağlı çeşitli 
tasarı uflar meydana getirmişlerdir. 
İsviçre'de de durun, benzer şekilde 
olmuş ve XIII. yüzyıldan itibaren bu 
gibi, tasarruflar orada da meydana 
gelmiştir. Burada-, Rc-ma.'nın vasiyet 
hukukunun etkisi erkenden görülmüş 
ve bu konudaki gelişme, Rcma hukukunun 
benimsenmesinden sonra hızlanmıştı r. 
Bu şekilde*, gerek tün* Rorr.a -Cermen 
hukuku alanında ve gerek İsviçre-Türk 
medenî hukukunda vasiyetin temeli 
Roma hukukudur. Bununla birlikte, 
ayrıntılarda bazı farklar vardır. 
Bizde de, Rcma hukukunda olduğu 
gibi, birbirinden ayrı resmî (MK. 
m.479 vd.), özel (MK. m.485) vasiyet
name ve olağanüstü haller için daha, 
müsait şekiller (MK. m.486 vd.) 
mevcuttur. Ancak, aralarında bir çek 
farklar vardır ve bizöeki el 
ile vasiyetname (MK. m.485) 
eski, izlere- rağmen rrodern bir şekil
dir. Roma hukukunda, vasiyet yoluyla 
miras imkânı devam ettiği surece, 
yani mansup mirasçı hakkından feragat 
edene

461 vd) . Bu şekildem.

hukukundaRorr.a

yazısı
bazı

veya herhangi bir sebep]e
mi r aşçı lık hakkını ka.ybeder.e kadar 
vasiyet yoluyla mirasçılık ve ab 
intestato (kanunî) nasbolunan mirasçının mirası 

kazanmaması veya kazanamaması hali 
için öngörülen yedek bir mirasçının 
gösterilmesidir. Mansup mirasçı, 
mirası reddettiği veya herhangi bir 
sebeple (meselâ ölüm), mirasçı olama- 
dığı hali düşünen vasiyetçi başka 
birisini gösterir (bkz. MK. m.467).

Roma hukuku kuralına gere, bir 
defa mirasçı 
kalırdı. Modem hukukumuzda fevkâlede 
ikame imkânı bulunduğundan böyle bir 
özellik yoktur (bkz.MK. m.468 vd.). 
Ancak, Roma'da fideicomissum11ar, 
ilk imparatorluğun başlarında ortaya 
çıkmış ve geniş uygulama alanı bulmuş 
muayyen 
Substitutio 
vasiyetçi, 
sonra

mirasçılık bir 
arada olamaz: Neme pro parte test.atus. 
pro parte intestatus decedere petest. 
(Hiç kimse, kısmet vasiyette bulurırrûş* 
kısmen, vasiyetsiz olarak vefat edemez) 
Bu ilkeyi
etmemiştir ve mirasçı nasbini kapsayan 
vasiyetler ile kapsamayan vasiyetler 
arasa ndaki fark ortadan kalkmıştır 
ve vasiyetname kanunî miras birlikte 
olabilmektedir. Romada ise, bir 
kimse, terekesinin bir kısmanı ab 
intestato (kanunî) mirasa terketmek 
niyetiyle, diğer kısmı için bir 
mirasçı nasbetse, o mirasçı te-ekenin 
tamamına mirasçı olurdu (krş 
m.463), Roma hukukunda 
malvarlığının tümünü

modem hukuklar kabul

olan daima mirasçı

MK. mal vasiyeti türüdür. 
fideicommisaria' da,

mı rasçm m “ölümünden
tamamının başka

vasiyet
tasarruf olduğundan, ik^v^g^etna^

terekenin
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kimselere^intikalini vasiyet edebilir
di. Meselâ, "Mirasçım Titius öldükten 
sonra mirasımın P. Maevius'a intikal 
etmesini istiyorum" (Gai.2, 272).
Vasiyetcinin bu iradesini yerine 
getirmek için mirasçı, yaptığı vasiyet
namede ya o kimseyi kendisine mirasçı 
gösterir veya mirasçısına terekeyi o 
kimseye terketmesini bir fideiconmissuın1 - 
la bildirirdi. Bun]ar yapılmazsa

mirasçının) 
emrini

taksim edilmekteydi. Bu haksızlığı 
önlemek için praetor, hakimiyetten 
çıkmış aile evlatlarına, mirasa 
katılmak isterlerse, malvarlıklarını 
ve hile ile elden çıkarılmış oldukları 
malları taksim edilecek terekeye 
iade etmek mecburiyeti getirdi. Bu 
şekilde, hakimiyet altında kalanların 
hisselerinin, diğerleri menfaatine 
azalmasına engel oldu. Bu collatio 
bonorum : Malların iadesi, mirasta 
i adedi. r (krş. MK. m. 610).

Bir vasiyetçi, hakimiyeti altın
daki kızma cihaz tesis etmişse ve 
bu kız daha sonra mirasa katılırsa,

(yükümlüoneratus'un
miraşçı1arı fideicommisum'un 
yerine getirmek zorundaydılar. Bu 
şekilde ortaya gerçek anlamda "miras
çının ikamesi" çıkmaktadır (krş. MK. 
m.4.68 vd.). Bu tür ikame M.S.II. cihazı iade etmekle yükümlü tutuldu

lus tinianusyüzyılda Pomada uygulanmaktaydı ve 
bundan lustinianus'un 159. Novelia'da

{collatio dotis).
Novellâ'larının getirdiği sistemde, 
iade kurumu, ölenin bıraktığı mallarda 
eşitliği sağlayacak bir yön aldı.

sağlığı sırasında 
verdiği bağışlar ve 

tutuldu, bu 
şekilde eski baba hakimiyetine dayanan 
iade yerine, vasiyetçinin sağlığında 
yapmış olduğu bağışların iadesi 
fikri hakim oldu (collatio donationis). 
Bu hüküm kanuni ve vasiyet yoluyla 
bütün miras hallerini kapsadı (Nov.118) 

anlamındaki mirasta iade

son şeklini, verdiği f idelcommı ssum 
familiaria doğmuştur. Bu emirnameye 
göre, vasiyetçi, terekeyi muhafaza 
etmesini ve kendi ölümünde, belirli 
bir kişiye ve onun şahsına değil/ 
belli bir nitelikte kimseye (mesela 
genellikle olduğu gibi ailenin büyük 
çocuğuna) vasiyet etmesini emrederdi. 
Bu kurum, ortaçağda ve feodal hukukta 
geniş oranda uygulanmıştır. Ortaçağda 
vasiyetçi, aile içinde, 
boyunca sınırlanmayan sonraki ikamele
ri yaparak, aile malvarlığını olduğu 
gibi korumak imkânını bulmuştu. Bu 
şekilde bazı aileler, 
malvarlıkları ve servetleri^satılmala- 

parçalanmaları imkânı kalma
dığından o halleri ile tutabilrnişlerdi. 
Bu tür fideicommissum'1ara karşı, 
XVI-XVIII. yüzyıllarda, feodal rejimin 
bozulması sırasında mücadele edilmiş,

ancak

Cnce, üstsoyun, 
çocuklarına 
cihazlar iadeye tabi

nesiller
ve gunumuz
kavramı yerleşti. Ancak, 
hukukunda, rniras bırakan, 
bağışların iade dışı olduğunu açıkça 
bildirirse, bunlar iadeye tabi değildi. 
Hukukumuzda, genel 
ölüm anında, mirasa katılacak olanlar, 
daha önce malvarlıklarında gerçekleş
miş miras mallarına iade ederler (MK 
-:.bö3 vd.) Romalılara göre vasiyet, 
son iradeyi beyan eden, malvarlığının

şekle bağlı tek

Justinianus 
yaptığı

büyükçok

kural olarak,rı ve

bir çok teşebbüsten 
Fransız ihtilâli ile ortadan kaldırıl-

tarihli kanun

sonra,
tümünü kapsayan 
taraflı bir hukuki muameledir.- Vasi- 
yetçinin, vasiyetname ile malvarlığı 
üzerinde istediği gibi tasarruf etme 
eğiliminin bazı sınırlamalara tabi 
tutulması eğilimi belirmiştir. Bunun 
da sebebi, vasiyetçiye yakın olan 
bazı kimselerin mirasçı olmaları 
gerektiğine dair düşüncenin belirmesi
dir. Yakınlarını ihmal ederek malvar
lığını başkalarına terkedenlerin hare
ketleri uygun görülmemeye başlanmış, 
cumhuriyet devri sonlarından itibaren, 
bu tür Ölüme bağlı tasarruflar, Roma 
toplumunun ahlak ve görev duygularına 
aykırı görülmeye başlanmıştır. Inoffi- 
cisum (ahlak ve görev duygusuna 
aykırı) olarak nitelendirilen bu tlir 
vasiyetnamelerde centumviri mahkeme
leri, genel düşünceyi temsil ederek

mışlardı (14.11.1792 
ve Fransız MK. m.896). ^

çivile mirasına göre, hakimi
yetten çıkarılmış olan aile evlâtları 
mirasçı olamazdı. Fakat ilk toplumsal 
düzen ve zihniyet değiştikten 
praetor onları da mirasçı durumuna 
getirmişti. Ancak, burada bir mesele 
ortaya çıkmaktaydı. Hakimiyetten 
çıkarılan evlatlar pater familias 
olduklarından, iktisapları kendilerine 
ait olmakta, bu sebeple mirasa iştirak 
etmeden önce malvarlıkları olabilmekte 
idi. Halbuki hâkimiyet altında kalan 
evlâtların kazandıkları aile reisine 
ait olduğundan malvarlıkları yoktu 
ve çalışmaları sayesinde aile malvar-

anınds

lus

sonra,

miras 
olanlara da

lığına göre mallar 
hâkimiyetten çıkmış
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TÜRKİYE'DE KONUT AÇIĞI KARŞISINDA,
TOPLU KONUT YASASI NE DERECEDE BAŞARILI OLMUŞTUR?

Prof.Dr. Ilhan ULUDAĞ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
İktisat Anabilim Dalı öğretim Üyesi

GİRİŞ :
Hiç kuşkusuz bunun başlıca 

sektörün 300 civarında yan 
üretimde imput-output 

Sektörün

Güllümüzde konut sorunu ve çözüm 
yolları her ülkenin içinde bulunduğu 
sosyo-ekonomik koşullara göre 
şekillerde ortaya çıkmakta ve bu 
nedenle de soruna yaklaşım biçimleri

taşımaktadır. 
1987 yılının "Dünya Konut Yılı" ilan 
edilmesi nedeniyle Birleşmiş Milletle
rin "Barınaksızlara konut temini" 
şeklindeki yaklaşımı daha çok altyapı- 

sağlık ve sosyal koşulları 
fertlerin, çağdaş konut 

konutlara sahip 
olmalarını sağlama yönündeki konut 
üretimi çabalarını kapsamaktadır.

Ülkemizde ise Türk halkı, konutu 
sadece barınma açısından değil aynı 
zamanda konutu bir tür sosyal güvence 
ve önemli bir tasarruf-yatırım aracı 
olarak da kabul etmektedir. Konuya 
ekonomik açıdan bakıldığında, bir 
ülkenin vasıflı konut stoku, o ülkenin 
milli gelirinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. Nitekim A.B.D.'de 
konut stokunun değeri 2,7 trilyon 
dolardır. Bu ise milli gelirinin % 
27 sini oluşturmaktadır (1). Ayrıca 
gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik 
kalkınma çabalarının bir doğaL sonucu 
olarak inşaat ve konut sektörünün 
geliştirici ve itici bir güç oynadık
ları açıktır. Bu durum ülkemizde de, 
planlı kalkınma dönemlerinde, ekonomi
mizin en hızlı büyüme dönemlerinde, 
inşaat sektörünün en hızlı gelişme 
gösteren sektör olarak yer almasıyla 
açıkça görülmektedir. Ancak buna 
karşılık, ekonomik durgunluk dönemle
rinde de bu daralmadan en çabuk ve 
büyük oranda etkilenen sektörün de 
yine inşaat- sektörü olduğu gözlenmekte

dir.
nedeni, 
sanayii ile 
ilişkisinin 
ekonomik büyümesinin % 7-8 olduğu
dönemlerde, buna paralel olarak % 8 

daha da üzerinde bir büyüme 
tarım sektöründen sonra 

ençok istihdam yaratma kapasitesine 
sahip olması (Hatta vasıfsız işgücünü 
büyük ölçüde istihdam etmesi), emek 
yoğun bir sektör olarak toplam yatırım
lar içinde % 60'lara yakın bir pay 
alabilmesi, inşaat ve bu sektörden 
enbüyük payı alan alt sektör; konut 
sektörünün önemini açıkça göstermekte
dir. Sektörün içinde konut sektörünün 
enbüyük payı alması nedeniyle, konut 
yatırımlarının, inşaat sektörünün 
canlılığa veya durgunluğa girmesinde 
büyük etkisi olduğunu ortaya koymakta
dır. Nitekim inşaat sektörünün durgun
luk içerisine girdiği dönem (1979-1984) 
de G.S.M.H. içinde konut yatırımları
nın payı % 4'ten 2,5'a inmiştir (2).

Hiç kuşkusuz konut sektöründeki 
bu durgunluk, sektörün 300'e yakın 
yan sanayii ile olan yoğun 
ilişkisinin daralmasına neden olurken, 
istihdam sorunun giderek ağırlaşmasına 
ve de konut açığının fevkalade önem 
kazanmasına neden olmuştur. Özellikle, 
sosyal yönünün büyük önem kazandığı 
konut sorununun çözümlenmesi yönünde

"Milli

ayrı
bulunmasıdır.

de ayrı Özellikler
veya 
göstermesi,

sız
yetersiz 
standartlarındaki

üretim

devletin 1981 yılında bir 
Konut Politikası" oluşturduğu ve bu 
amaçla yasal düzenlemelere gittiği 
görülmektedir. Artış oranı 
hanesine ulaşan bir enflasyon dönemi
nin yaşanması yanında, yaklaşık 
8 yıla yakın bir süredir durgunluk

yüzler
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ulusal ya da bölgesel gelirde artışlar 
görülmesi.
(yangın, hastalık, kaza gibi giderler) 
sağlanan düşüşler.

içersine giren konut sektörünün, bu 
durumdan kurtarılması amacıyla 1984 
yılında daha etkin bir yasal düzenle
meye gidildiği görülmektedir. 2985 
sayılı yasa ile yeni bir konut üretme 
sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Bu düzenleme ile ilk kez konut sorunu; 
arsa temininden fizik ve sosyal 
altyapı, konut üretimi ve tüm bu 
işlemlerin finansmanına kadar bir 
bütün olarak ele alınmıştır.
I. KONUT SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK VE 

TOPLUMSAL BOYUTLARI

giderlerinde2- Kamu

b?Mikro Ekonomik Açıdan : Konuta 
yatırım yapan kişinin kira, faiz ve 
benzeri getirilere oranla anti-enflas- 
yonist gelir sağlaması (4).

Konutun kuşkusuz toplumsal yönü, 
onun ekonomik yönü kadar büyük öneme 
sahiptir. Özellikle sosyal güvenlik 
sisteminin yaygın olmadığı ülkelerde 
sosyal güvencenin kendisidir. Ferdi
yetçi ve 
konut talebinin sürekliliği de açık 

Kaldı ki ülkemizde

mülkiyetçi bir toplumda
Konut sektörünün inşaat sektörü 

içindeki yerini belirlerken, bu 
kavramların ülkemizde özdeşleştiğini 
yani bir başka deyişle, konut .sektörü 
ile inşaat sektörünün eş anlamlı 
etkinlikte olduğunu görmekteyiz. 
Bilindiği gibi konut üretimi, inşaat 
sektörü yanında hem bu sektöre girdi 
üreten yan sanayi kollarını, hem de 
hizmet üreten faaliyet alanlarını 
(müteahhitlik, mimar, mühendislik 
hizmetleri) kapsamaktadır. Eğer 
konut sektöründe işler iyi gitmiyorsa, 
inşaat sektörü büyük ölçüde sıkıntıya 
girmiş demektir. Tekrar vurgulamak 
gerekirse ülkemizde ortalama olarak, 
inşaat sektörünün % 22'sini altyapı 
ve diğer bina inşaat, % 78'ini konut

Ancak

bir gerçektir.
Türk insanı için konut onun toplumsal 
düzene olan saygısını davranış biçi
mini belirleyen temel 
biridir.

faktörlerden

Kötü konut koşulları, kötü beslen
meden sonra düşük yaşam düzeylerinin 
en açık göstergesidir. "Asya Faciası" 
adlı yapıtında Gummar 
koşulları ortalamasının 
düzeyi ile sıkı sıkıya bağlantılı 
olduğu sonucuna varmıştır. 
düzeylerine ilişkin eşitsizlikleri 

kullanılan dizinlerin

Myrdal konut 
kalkınma

Yaşam

açıklama da 
dayandığı 8 tüketim maddesinden biri 
olarak konut ölçütünden yararlanılması 

nedenlerle konutunaniamildir. Bu
toplumsal açıdan olduğu gibi ekonomik 

elle tutulur yararları
inşaatı meydana getirmektedir. 
konut belli bir üretim sürecinin son

üretim teşvik açıdan da 
daha doğrusu verimliliği sözkonusudur. 
Konutun milli gelire katkısı kamu 
giderlerini azaltıcı etkisiyle ekonomi
nin çeşitli kesimlerine kaynak aktırıl- 

ilişkin kararlarında hesaba 
kalkınma modeli içindeki

ürünü olarak yeni 
etmeyen bir ürün olması nedeniyle, 
sosyal yönü ağır bir üretim faaliyeti 
olarak görülmüştür (3). Artık konutun 
bir yatırım ya da tüketim maddesi mi 
olduğuna ilişkin kısır tartışmalar, 
yerini konutun ekonomik açıdan verimli

olmadığı

masına 
alınması, 
yerine oturtulması gerekir (5).

bir yatırım alanı olup 
konusundaki tartışmalara bırakmıştır.

Halbuki yakın yıllara değin, 
konuta animal ürün katsayısı düşük, 
verimsiz bir ölü yatırım alanı olarak 
bakılmıştır. Sosyal planlama alanın
daki son gelişmeler, ekonomik projeler 
karşısındaki toplumsal projelerin 
(bu arada konutun) da önem kazandığını

gerekirse

ÜRETİMİNE YÖNELİK YASALII. KONUT
DÜZENLEMELER VE TOPLU KONUT FONU
Bilindiği gibi inşaat sektörünün 

en büyük faaliyet alanlarından biri
ekonomik birolan konut üretiminin, 

olay olduğu ve 
düzenin ve 
dışında kalmasının düşünülemeyeceği 
açıktır. Bu nedenle tüm ekonomik 
piyasayı yönlendiren ve denetleyen 
yasal düzenlemeler, konut üretimini 
de hiç kuşkusuz direkt ve indirekt 
şekilde etkilemektedir. Konut üretimin
de buğünedek yapılmış yasal düzenleme
leri genel olarak ele aldığımızda, 
bunların bazı dönemlerde konut arzını 
teşvik edici,

dolayısıyla ekonomik 
koyduğu yasalarınonun

Özetlemekgösteriyor. 
konut yatırımları dolaylı, dolaysız

ve toplumsalolarak şu ekonomik 
yararları sağlamaktadır:

a) Makro-Ekonomik Açıdan :
1- Artan verimlilik ve yüksekgüdülen
dirme yoluyla yüksek ücretler ödenmesi, 
üretimin artması, yatırımdan çok 
gelir elde edilmesi gibi nedenlerle bazı dönemlerde de
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mekte&ir. H.iç kuşkusuz gerçek konut 
talebi, mevcut arzın çok, çok üzerin
dedir. Bu konuda şu kısa açıklamayı 

vardır:

Bu bolümde yapılan çalışma ve 
yönelik verilengenellikle

toplanıp değerlendirilmesinden çok, 
mevcut çalışmaların, verilerin incelen— 

vermektedir. Hiç 
kuşkusuz konut açığının boyutlarını 
belirlemede en önemli gösterge, 
konut arz ve talebi arasındaki denge 
veya dengesizlik durumudur. Bu nedenle 
konut açığını sayısal olarak ortaya 
koymadan önce, konut açığı olgusunun

toplumsal

amaca
Bilinaiği 

kavramı konut
yapmakta yarar 
gibi "konut talebi" 
açığının sayısal olarak belirlenmesi 

kullanılmaktadır. Ancak
meşine ağırlık

amacıyla
burada bu kavramın; 
kavramının ifade ettiği anlamı kapsa
madığı belirtilmelidir, 
talebi,
ihtiyacı ise toplumsal bir olgudur.

açıdan konut talebi; 
kiralamak amacıyla

"konut ihtiyacı"

Çünkü, konut 
ekonomik bir olgudur; konut

çizgilerini, ekonomik ve 
yönden ülkemizde geçirdiği aşamaları 
kabaca göstermeye çalışacağız.

Ülkemizin konut açığı konusundaki 
baktığımızda.

Ekonomik
s a 11 n al rna vey a 
fertlerin, cari fiyatı ödemeye hazır 
oldukları ve bu konuda yeterli satın 
alma gücüne sahip bulundukları efektif 
bir talep durumunu göstermektedir. 
Konut ihtiyacı ise; henüz yeterli 
satın alma gücüne sahip bulunmayan 
fertlerin de konut satın alma veya

kapsayan bir 
Bu nedenle konut açığı 

belirlenirken, konut ihtiyacı değil, 
efektif konut talebi verileri dikkate 
alınmaktadır. Kuşkusuz bu ise, bir 
ülkenin sağlıklı ve sosyal koşulları 
haiz potansiyel konut talebini vermek
ten uzak bir durumdur. Bir başka 
deyişle, toplumun ödeme gücünden ve 
de tercihlerinden bağımsız olarak 
ortaya çıkan ve barınmak için gerekli 
asgari koşulları haiz konut miktarını, 
konut ihtiyacını göstermemektedir. 
Açıkça görülmektedir ki, toplumsal 
konut ihtiyacı, gelişmekte olan ve 
de nüfus artış hızı yüksek olan 
ülkelerde gerekli satın alma gücüne 
sahip konut talebinin oldukça üstünde 
bulunmaktadır. Ancak, konut açığının 
değişik boyutlarda ve şekillerde tüm 
dünya da yaşandığı ve sürekli- çözüm 
aranılan bir sorun olduğu görülmekte
dir. Arnaç, bu sorunun toplumsal ve 
de ekonomik maliyetini en aza indirge
yecek politikaları uygulamaya koyabil
mektir. Bu ise bir anlamda konut

gelişiminetarihsel
Kurtuluş Savaşı sonrası nüfus oldukça 
azalmış, Cumhuriyet döneminin başlan
gıcında ortada konut açığı sorunundan 
çok, yıkılmış, harabolmuş konutların 
yeniden inşası sorulumun bulunduğunu 
görmekteyiz. Tabiik.i. 1950'li yılların 
başlarında da özellikle tarım sektörün
de makineleşmenin sonucu işsiz kalan 
kırsal kesim fazlası kentlere göç 
etmeye başlamıştır. Bu donemde yeni 
ve yeterli düzeyde konut üretemeyen 
kentlerde

kiralama arzularını 
kavramdır.

hareke tgecekondulaşma 
doğmuş ve sorun toplumun kendi içinde, 
kendi olanaklarıyla çözülmeye çalışıl
mıştır. İlk gecekonduların 1950-60 
yıllarının ortalarında güdüldüğü ve 
şehirlerde yeni bir inşaat türü olan 
"yık-yap-sat" çılığın doğmaya başla
dığı ve nitekim hukuki yapının bu 
tür konutlara yasal güvenceyi verebil- 
ek ümidiyle 1965'de Kat Mülkiyeti 
Kanunun *nu çıkardığını görmekteyiz. 
Bu tür inşaatçılığın konut sorunun 
uzun süre, ekonomik gündemin ilk 
maddelerinden biri olmaktan alıkoyduğu 
söylenebilir. 1980'lere kadar konut 
üretiminde Emlak Kredi Bankası ve
SSK'nın oldukça küçük katkılarda 
bulunduğunu gözönüne alırsak bu 
konuda özel sektörün en yoğun çalışmış 
olduğu kendiliğinden ortaya çıkmakta
dır. Fakat 1980 sonrası konut açığının 
giderek baskısı artmış ve günümüzde 
bir yandan enflasyon ile gelir dağılı
mının iyice bozulması ve toplumun 
satın alma gücünün oldukça gerilemesi 
konut talebini frenlerken, diğer 
yandan inşaat maliyetindeki artışlar 
(12), (inşaat malzemesi üretiminde 
eksik kapasitedeki üretim, arsa 
üretimindeki yetersizlik, değişen 
para kredi politikası sonucu kredi 
faizlerindeki yükselme, bürokratik 
engeller vs...) arzın azaldığı görül-

talebi ile konut ihtiyacını özdeşleş
tirecek politikaların oluşturulmasına 
bağlı gözükmektedir.
V. ARZ VE TAIJ3P ARASI DENGESİZLİK VE 

KONUT AÇIĞI
Türkiye’de konut açığının kapsa

mının ne olduğu hakkında çeşitli 
görüşler ileriye sürmek mümkündür. 
Konut sorununun çok yüksek boyutlara 
ulaştığı bazı ülkelerde olduğu gibi 
sokaklarda yatan evsiz, barksız 
kimselerin ülkemizde bulunmadığı

30



görüşünden hareketle konut açığı 
olmadığı söylenebilir. Ancak (Tablo:!) 
den de anlaşılacağı gibi, ülkemizde 
çağdaş yaşam standartlarına uymayan 
konut sayısı geneltop]am içersinde 
önemli bir yer kapsamaktadır.

Nitelikli konut arzının ihtiyacı 
karşılayamaması sonucu ortaya çıkan 
açık, ni teliksiz konut üretimi {örneğin, 
gecekondular ile) kapanmış gibi 
görünmekte ise de bu farkın konut 
açığı olarak değerlendirilmesi gerekir.

(Tablo: 1)

Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Alanlarda Hane Halkının Oturduğu 
Konut Birimlerinin Niteliklerine göre Dağılımı (%)

1370 1975
Nitelik Genel Kırsal Kentsel Genel Kırsal Kentsel 

1414 77.4 57.9 38.8
13.0 
41.2
34.8

Elektrik 33.8 
34.3 
53.6 
44.1

88.9
65.8
72.0
57.3

49.0
62.0 
55.0

23.6
47.8
42,5

80.2Su
Müstakil Banyo 
Müstakil Mutfak

79.6
70.3

bulunan gecekondu sayısının 1980 yılında 
950.000 düzeyine çıktığını göstermek
tedir. 1955 yılında konut sorunu 
olmadığını ve sonraki dönemlerde 
bütün yapı izinlerinin gerçekleştiğini 
varsaysak bile 1983 itibariyle en 
azından 1,3 milyon konut düzeyinde 
bir açığın bulunduğu (gecekondu 
dahil) görülmektedir (Bkz. Tablo: II 
ve III)

1970-1980 yılları arasındaki 
konut açığını; "toplumda sayısı veya 
ihtiyaç ile yapı izin belgesi olan 
toplam konut arzı arasındaki fark" 
olarak düşünülmesi ideal olmasa da 
pratik bir yaklaşım olacaktır. Çünkü, 
yapı izni olan konutların çoğunun 
iyimser bir yaklaşımla nitelikli 
olduğu varsayılabilir. Yapılan tahmin
ler 1955 yılında 50.000 düzeyinde

(Tablo: II)

Üretilen Konut AçıkKonut GereksinimiYıllar
105.000
152.641
119.460
193.143

120.000
125.000
200.000 
150.000

225.000
227.641
319.460
343.143

1978
1979
1980
1981

570.244Toplam:

(Tablo: III)

Konut
Gereksinimi

Hane sayısıHane halkı 
büyüklüğü

Yıllar Hane halkı şeklinde 
yaşayan nüfus 
(1000 kişi)

3.698.412
3.891.053
4.121.513
4.371.656
4.641.200
4.938.877

5.0418.640
19.572
20.690
21.902
23.206
24.645

1978 192.640
230.640 
250.143 
269.544 
297.677

5.03
5.02

1979
1980
1981
1982
1983

5.01
5.00
4.99

(Kaynak : IV BYKP, DPT.)
31



daha arttığı görülmektedir. 1982 
başlarında birikmiş 
yıllık karşılanamayan konut 
miktarının 1 milyonun üzerinde olduğu 
görülmektedir. Günümüze kadar olan 
gelişme ise şu şekilde olmuştur.

1983 yılına kadar ki durumu 
yukarıdaki veriler aracılığıyla 
değerlendirdiğimizde, III BYKP sonuna 
kadar karşılanamayan konut talebinin, 
1972-1977 yılları arası 497,782 
olduğu da dikkate alınırsa (13) 1981 
sonuna kadar bu miktarın 570.244

talep yanında 
talebi

(Tablo : IV)

Demografik 
Konut İhtiyacı

Kentli Nüfus 
Artışı

Ort. Hane 
Halkı Nüfusu

YıJlar

236.6204.561.076.250
1.129.798
1.186.010
1.245.029
1.305.954

1984
1985 
1985 
1987

247.7634.56
260.090
273.033
286.613

4.56
4.56
4.561988

1.303.519

Yıllar Toplam Konut Toplam
İhtiyacı (Kentler) İhtiyacı (Kırsal) İhtiyaç

Toplam Konut

1984
1985

335.615
347.358
359.685
372.628
386.208

1.801.494

34.509
34.777
35.048
35.320
35.594

370.114
382.135
394.733
407.948
421.802

1.976.742

1986
1987
1988

T o p 1 a m : .175.248

(kaynak : Kaya, agk.s.3)

Yukarıdaki veriler, konut açığını 
kırsal kentsel kesim yönünden ele 
almakta ve 1984-1988 yıllarını 
kapsayan beş yıllık süre içinde 
kentlerimizde her yıl 360.000 in 
üzerinde yeni konut üretmemiz gerek
tiğini ortaya koymaktadır.

yıl en azından kenelerde 400.000 
kadar yeni konut üretmemiz gerektiği 
sonucuna varılabilmektedir (14).

Bu arada şu konuya kısaca 
değinmekte yarar olacaktır, 
konut 
faktörün

Bu ise
talebini etkileyen başlıca 

sadece nüfus artış hızı 
Eskiyen

Bu sayı
"demografik konut" ihtiyacını ve ek 
olarak yenileme miktarını da bu 
miktara katılmış bir "toplam konut" 
ihtiyacını vermektedir. Kuşkusuz bu 
miktara gecekondu olgusunun ekle- 
yeceği konut ihtiyacı sayısı dahil 
değildir. Fakat bu veri de eklenecek

ihtiyacının 
400.000 lerin çok üzerine çıkacağı 
açıkça anlaşılmaktadır. Böylece her

olmadığıdır. yapıların
yenileme ihtiyacı da bu talebi, en 
az nüfus artış hızı kadar etkileyebil
mektedir. Özellikle 
sosyal gelişme hızlandıkça bu etki
leme daha da artmaktadır. Aşağıdaki 
tablo da DPT tarafından, 1984-1988 
yılları arası dönemde Türkiye'nin 
ek konut talebi şu şekilde hesaplan
mıştır :

ekonomik ve

olursa yıllık konut
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Bu nedenlerle kcnut finansmanı, 
büyük ölçüde ülke gelir dağılımı 

i]e yakından ilgilidir. Bu 
toplu konut 
dağılımındaki

önceki bu konudaki uygulama ve kredi 
paketlerine göre daha ileri bir 
sistem getirebilmiştir, 2487 sayılı 
yasa, özk kaynak katılım payı olarak 
% 30'luk bir payı öngörürken, yeni 
sistem açıkça bir oran

sorunu 
amaçla 
gelir
telafi edici bir nitelik kazanması

kredilerinin, 
dengesizliği

belirtmemek!e
gerekmek tedir.yürürlüğe girdiğiberaber, yasanın 

Haziran 1984 tarihindeki konut maliyet-
örtülü

3~ İnşaat Malzemesi Fiyat Artış-
Konutdikkate alındığında ları. Konut ivedilerinin,

Maliyetindeki Payını. Hızla Aşlndırmak-
leri
olarak 0,28*lik bir öz kaynak payı 
getirmiştir (17). 

konut
Bununla beraber, 

maliyetindeki kredi tadır :
gunumuz
payının yeterli olmadığı anlaşılmakta
dır. Bu oran 1987 yıl sonu itibariyle 
% 30‘a yakın bir düzeydedir.

Türkiye'de konut sorunu 
oran çok

Enflasyonun sürekli tırmanış 
göstermesi, konut maliyetlerini 
arttırdıkça, kredinin maliyet içersin
deki payını da hızla aşındırmaktadır.

maliyetlerini genel
Eğer

gerçekten
çözülmek isteniyorsa bu 
daha yukarılarak çekilmelidir. Bu 
konuda yapılan, en son düzenleme ile 
(ki halen yürürlüğe girmemiştir) 
konut başına 4,5 milyon olarak belir-

uvguîamaya

kcnutAncak,
enflasyon oranından daha çek olumsuz 
etkileyen bir faktör de, inşaat 
malzemelerindeki bü.yük fiyat artışları 

dört yıldaki buSonolmaktadır, 
sektörün gösterdiği fiyat artışlarj.na 
bakıldığında bunların, sırasıyla % 
45, % 59, % 40 ve % 65 oldukları 
görülmektedir. Bu fiyat artışlarının 
metre kare artışlarda daha fazla 

anlaşılmaktadır.
arası metre

i verilerlerde 
verilenlerde ise

öncekidahalenmesi,
oranla % 28 oranında bir kredi artışı 
getirmiş, ancak inşaat malzemelerinde
ki % 65’lık fiat artışı karşısında 

çek yetersiz kalmıştır» 
1985 düzeyindeki gücüne 

az 8-9 milyon

Nitekim 
kare

bu artış 
Kredilerin
ulaşılabilmesi için en 
düzeyine çıkarılması gerektiği anlaşıl
maktadır.

olduğu
1985-86 yılları 
artışları, iskân raporu 
% 90, inşaat raporu

70 arasındadır (19). Kuşkusuz, bu 
karşısındaki işçi 

ait gelir
%inmeden hemen belir 

ortaAyrıntılara
tümelidir ki bu kredi düzeyi,

bulunan kitlelerin.
enflasyon

gibi orta ve 
konut edinme gücünü 1977'den 

sonra hızla eritmeye başlamıştır. 
Tonlu Kcnut Fonu’nca konut sektörüne 
önemli miktarda fon aktarılma olrnası- 

aktarılan bu fonların 
karşısındaki yetersizliği 

bürokratik işlemlerin 
tamamlamasında 

ise maliyet artışları— 
neden olmaktadır.

durum, 
ve memur 
gurubunungelir gurubunda

sahibi olmalarına kolay, kolaykonut
imkân vermemektedir.

Bugünkü görünüm ve 
içersinde üç ayrı gurupta (alt, orta 
ve üst gelir) topladığımız nane 
halkları içinde bir miktar devle' 
yardımı ile konut sahibi olabilecek 
orta gelir gurubunun aileleri et 
kritik durumu sergilemektedirler 
(18). Gerçekte diğer iki gurup «a 

olanaklarıyla (ust gclıı 
(alt gelir gurubu) 

barınma

koşullar
na rağmen, 
enflasyon 
yanınde. aytıca 
uzaması
gecikmelere, bu

daha da artmasına ..
Kredilerin, gerek genel enflasyon 

ve gerekse inşaat malzemelerinde kı 
genel enflasyon üzerindeki tar fıy 
artısı göstermeleri karşısında Türkiye 
nin konut sorununa çözüm getirebilmesi, 
orun konut üretiminde hızlı bir 
teknolojiyi seçmesini zorunlu kalmak
tadır. Bugün kcnut girdisinin %

maliyetini etkileyecek 
faktörlerden biri 

Bu sanayii, 
bölümünü

inşaatda,

nın

biri kendi 
gurubu), diğeri 
gecekonduya razı 
ihtiyaçlarını karşılamakta, 
orta gelir gurubu organizasyon eksi
liği ve de Devlet yardımının (arsa 
temini, kredi uygulaması....) gerenm- 
eliğini hız ve yeterlilikte sağlan^

nedenleri ile gerçekten sıkıntı 
gelir gurubundaki, 
‘ ‘ ailelerin

olmakla

kalanı da 
nedenle konut 
c.lan en

ması
içindedirler. Orta 
özellikle sabit gelirli

yıllarda karşılaştıkları 
ve tasarruf yapma ^cundekl

edinmelerim

Önemli
inşaat malzemesidir.

Toplam1 ithalat içindeki paylan % 
S "varındadır. Dolayısıyla fazla

satın
son 
alma 
hızlı 
nın da
giderek bu gurubun konut e
büyük ölçüde engellemektedir.

sürekli
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dış kaynak gerektirmeyen ve yurliginde 
geniş hammade kaynağına sahip olan 
bu sanayiin gelişmesi için büyük 
imkan mevcuttur. Bu sektörün, hem 
konut sektörüne girdi sağlayacak ve 
bir yandan da ihracattan daha büyük 
pay alacak şekilde gelişmesi gerekmek
tedir. Halen ihracat payı % 10'larda 
olup, çok düşüktür.

Geçmiş yirmi yılın fiyat endeks
leri ile karşılaştırıldığında- inşaat 
malzemesi fiyat artışlarının, toptan 
eşya fiyat artışlarının üzerinde 
olduğu görülmektedir (20). Hallıuki 
bu sanayi dışa en az bağımlı bir 
sektör olup, ayrıca çok ileri bir 
teknolojiye de ihtiyaç göstermemekte
dir. Bu nedenle daha rasyonel ve 
ekonomik işletmecilik ile bu sektörde 
maliyetlerin aşağıya çekilmesi çalış
malarına geçilmesi gerekmektedir. 
Kuşkusuz bu çalışmalar sektörün dış 
rekabet gücür.ü de o ölçüde arttırmış 
olacaktır.

özellikle büyük kentlerde alt ve üst 
yapıları tamamlamış büyük 
organizasyonlarının (uydu 
gibi.) teşvik edilmesi ve bu amaçla 
inşaat malzemesi üreticileri, büyük 
inşaat şirketleri arası örgütlenmele
rin teşvik edilmesi.

4- rfoplu Konut Fonu, Küçük 
Konut Yapımını Teşvik Etmemektedir :

konut
kentler

Sözkonusu yasa yürürlüğe girdiğin
den bu yana 150 metre karelik bir 
konuta en yüksek düzeyde kredi vermiş, 
er, az metre karelik konuta da en az 
krediyi tahsis etmiştir. Son düzenleme 
ile metre kare açısından kredi tahsis 
farklılığı giderilmekle beraber, dar 
gelir gurubunun konut sahibi olması 
ile 150 metre karelik bir konutu 
edinebilme gücüne sahip yüksek gelir 
gurubu aynı düzeyde değerlendirilmiş
tir. Röylece 1984* ten bu yana büyük 
konut yapımım, küçük konut yapımı 
kadar teşvik eden kr adilendirme 
sisteminin bu. uygulamaya artık son 
vermesi ve dar gelirliyi hedefleyen 
konutlara yönelmesi gerekmektedir. 
Çok sayıda fakat ucuz ve küçük konut 
teşvik edilmelidir. Teşvik sistemi 
de bu konutlara yöneltilmelidir. 150 
metre karelik bir konut yerine 60 
metre karelik 2 konut sloganına 
sarılarak ve bütün fon planlarının 
da bu ana konu üzerine oturtulması 
gerekmektedir.

Ayrıca Toplu Konut fonu{nun 
konutsuz olanlara açılan kredileri, 
konutsuz olanlarla aynı önceliklere 
sahip elması nedeniyle tatmin edici 
bir düzeye ulaşamamaktadır. Sorun, 
konutsuz olanları bir an önce konut 
sahibi yapmak 
bu yönüyle ele alınarak değerlendiril
mesi gerek mek t edir.

5- Toplu Konut Fonu Kaynakları 
Süreklilik Niteliğine Sahip midir ?

Bununla beraber bu gün, inşaat 
malzemesi sanayii 
düzeyi, çevremizdeki çağdaş ve sağlık
lı yapının göstergesi olan modern 
yapılarla ortaya koymaktadır. Ancak 
ekonomiye daha fazla katkıda buluna
bilmek ve özellikle konut sorununun 
çözülmesinde kilit sektör olarak, 
tüm konut üreticilerine

ulaşmış olduğu

uygun ve 
istikrarlı fiyatlarla, kaliteli bir 
arz de bulunması gerekmektedir. Bu 
amaçla sektörün şu konularda programlı 
politikalar ve uygulamalar geliştirme
sine büyük ihtiyaç 
(2i) :

bulunmaktadır

- inşaat malzemesi
kuruluşların, Toplu Konut Fonu, 
doğrultusunda ve anlamlı boyutlarda 
kapasite kullanım oranların.! yükselt- 
meye gitmeleri, bu yöndeki çalışmala-

teşvik
kapsamına alınmaları ve yönlendirilme
leri.

üreten
amacı

ise bu uygulamanın da

yasal düzenlemelerlerın

- Toplu Konut Fonu'nun bu amaçla 
öncelikle toplu konut yapılarında 
tipleştirme çalışmalarını hızlandırma
ları,

Kredilerin yetersizliği 
bir önemli konu daha dikkati çekrrekte- 

Fcnun gelir kaynakları incelen
diğinde, bun]arın ithalattan, akarya
kıttan

kadar

dir.
- İmar planı ve 

yapılmış alanlarda kendi 
yapacaklara tip proje inşaat metedclo- 
jisi ve mslezeme listesi 
suretiyle sistemin teşvikinin

parselasyon
konutunu alınan fonlar, yurtdışına 

v e teke1 maddelerindençıkışlar
sağlanan fon]ar olduğu görülür. Bu 
görünüşüyle Fon, 
ekonomisine dayanarak oluşmaktadır. 
Günün iktidarının ekonomik politika 
anlayışı bu fonların birikimini 
sağlamaktadır. Ancak bu anlayış 
değiştiği takdirde örneğin, yurtdışı

vermek 
yaygın

laştırılması, bu konuda inşaat malze- 
mesi üreten kuruluşlarla yoğun işbir
liğine gidilmesi,

- Toplu Konut Fonu aracılığıyla,

tamamen tüketim
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bölgelerin daha ır.cdern bir kent 
görünümüne kavuşturmak amacıyla 
Toplu Konut Fonu'nun tu konuda önemli 
bir görev üslenilesi gerektiği ileri 
sürülebilir; Şöyle ki, Topİu Konut 
yasasına getirilecek yeni bir yasal 
düzenleme ile gecekondu sahiplerinin 
mağdur edilmesi cihetine gidilmeksizin, 
gecekondu milyonerliğini önleyici 
bir sistem getirilebilir. Bu sistemde 
gecekondu bölgeleri Toplu Konut Fonu 
İdaresince, toplu konut alanı olarak 
belirlenerek

çıkışlar -girişlerde yeniden kısıtla
malar getirildiğinde, ithalata sınır
layıcı uygulamalara dönüldüğünde bu 
fon gelirleri nasıl elde edilecektir? 
Bu ise, fon kaynaklarının çok sağlıklı 
ve de süreklilik niteliğine sahip 
olmadığını ortaya koymaktadır. Hiç 
kuşkusuz Fon'un kaynaklarının bütçe 
dışı olması, bugüned.ek yapılmış 
konut üretimi çalışmaları gibi dar 
bir hacimde kalınmasına önlemiştir. 
Yılda devlet desteği ile ortalama 
10.bin konut üretebilirken, bu miktar 
son yıllarda 150.bine yak 1aşabiİmiştir. 
Bu olumlu bir gelişmedir. Ancak tu 
olumlu gelişmenin süreklilik kazana
bilmesi ise herşeycien önce Fon gelir 
kaynaklarının süreklilik niteliğinin 
derecesine bağımlı bulunmaktadır.

6- Toplu Konut Fonu uygulamaları, 
toplu konut İçin gecekondu alanlarını 
değerlendirmeye yönelmelidir

buradaki nüfusun 10-20 
şekildeoa rindi r abi 1 ecelekatını

yeniden inşasına gidilebilir. Kuşkusuz 
bu bölgede bulunan her gecekondu 

yeni bir konut tahsisinesahibine,
gidilmesi İ3e onların da mağduriyeti

haksız kazançön 1 enini ş, ancak bu 
sadece bir konutla sınırlandırılmış 

çünkü, bilindiği gibiolacaktır, 
yerin tapusu verildiğinde, bu gecekon
dular birkaç sene içersinde hızla 

katlı apartman yapılarınapekçek 
dönüşmektedirler.

Toplu Konut Fonu İdaresince, bu 
bölgelerdeki konut üretimi, büyük 
kooperatiflerce gerçekleştirilebile
ceği gibi, Toplu Konut ve Kamu idaresi'- 

de bizzat yapılabilir-{ki bunun 
bulunmaktadır). 

üretimi için 
kalmış

Bilindiği gibi, gecekonduların
sağlamakmeşrulaşması ve ıslahını 

üzere, mevcut gecekondulara öncelikie 
Tapu Tahsis Belgeleri verilmektedir. 
Islah çalışmaları

altyapı
faaliyetleri 

Gerek

ile gecekondu 
imkanlarınaalanlarının 

kavuşturulması 
sürdürülmektedir.

nce 
bugün
Boylece toplu konut 
bugün şehir merkezlerinde 
gecekondu
halinde gecekondu sahiplerine konut
ları karşılığı, yeni üretilecek 
konutlardan yapılacak tahsis mekanız-

C-fisi * nce bu gun 
kamulaştırma işlemlerinden 

Bu nedenle 
yasa

hızla 
Hazine, 
üzerine

örnekleri
gerekse sahipli arsalar 
kaçak inşa edilmiş gecekonduların, 
hızlı şehirleşme

merkezlerinde

kullanılmasıalanlarınınsonucu giderek 
yoğunlaşmaya 

gecekondu sahiplerini
şehir 
başlaması, 
kazanılmamış rantlar sahibi yapmakta- 

gecekondu alanlarının 
ıslah çalışmaları, altyapı imkanlarına 
kavuşturulmaları hiç kuşkusuz sosyal 
devlet anlayışının güzel bir yaklaşımı

Ancak

halen Arsaması, 
yapılan
farklı olmayacaktır, 
haksız kazançları önleyici, 
dışı konut yapımını ödüllendirmeyle!., 
hakkaniyete dayalı yasal bir sistemin 
Toplu Konut Fonu İdaresi 'nce gerçekleş
tirilmesi kuşkusuz çok yararlı bir 
girişim olacaktır.

dır. Ayrıca

olmaktadır.ve uygulaması 
ferdi konut yapımcılarının, yoğun 
bürokrasiye katlanarak, yasal yollar
dan ve her şeyin bedelini Ödemekten

sahibi olmayakaçmayarak r konut 
çalışmaları karşısında, hiçbir zahmete 
ve de maddi külfete (konut maliyeti 
dışında) katlanmaksızın sahip olduk
ları yasa dışı gecekondu konutlar, 
adeta ödüllendirilmektedir.

büyük tir

VII. SONUÇ :
herneSon toplu konut yasası,

yasalardan daha çokkadar önceki 
çağdaş kentleşmeye dönük tür reform 
yasası özelliklerine sahip ise de, 
ülkenin konut sorunu sadece bir yasa 
ile çözümlenemez veya herhangibir 
yasanın tek başına ülkedeki konut 
açığını kapatma 
Ancak yasanın çok önemli misyonları 
olabilir. Bunlar da çağdaş, kentleşme,

büyük hacimlerde

Hatta 
çoğunluğu şehir 

bu bölgelere 
yapma. hakkının 

bu haksız kazanç 
Gerek bu

bugün
merkezlerinde kalmış 

konutlarapartrricin
tanınması
fevkalade büyümektedir. 
hakcız kazançları azaltmak, gerekse 
bügün büyük şehirlerimizin * 60'ma ya
tan yerleşim tölğelerinia = gecekondu 
bölgesi olduğu dikkate almarak, bu

halinde, olanağı yoktur.

fonlarınınkamu
konut üretimine katılarak arzı arttır—
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biran önce gider ilmesine çalışılması 
Fon’un etkinliğini arttıracak ve 
ancak bu şekilde Fon, efektif konut 
talebinin karşılanmasında önemli bir 
kurum olma niteliğini sürdürebilecektir.

Yine Fon'a yönelik etkinliklerin 
yanında, konut sorununun çözümlenmesi 
veya en azından bu konudaki problemle
rin azaltılması için başka kaynakların 
ve imkanların da harekete geçirilmesi 
ve önlemlerin alınması kaçınılmazdır.

ise inceleme konumuzu 
direkt ilgilendirmediğinden, sadece 
başlık olarak şu şekilde gösterile
bi lir:

prajeciliği geliştirerek yapım
bu alan- 

alanını

ması,
teknolojilerini özendirmek, 
daki sanayii ve araştırma 

b.i reyse! yap-satçıyı 
fakat

geliştirmek,
kendini yenilemeye zorlamak 
spekülasyonunu azaltarak orta ve alt 
gelir guruplarının büyük bir bölümünü 
konut sahibi yapmak şeklinde Özetlene
bilir (22), Yine fonun kullanılmasında 
haklı olarak öncelik alacak devletin 
de toplu konut kuruluşlarının yanında, 
önemli bir potansiyeli bulunan küçük 
ve orta kapasitedeki konut üreticile
rinin de yararlancb.rıİması ve toplu

yönlendirilmesi, 
çözümüne

Bu öneriler

konut üretimine 
teşvik edilmesi sorunun 
önemli katkılar getirecektir.

Özetlersek, Toplu Konut Fonu 
uygulamcdarı 1984 yılından itibaren 
bugünedek üç yıllık bir tecrübeye 
sahip bulunmaktadır. Bu nedenle 
Toplu Kor.ut Fonu henüz yeni bir 
kurum olarak düşünülmelidir. Kuşkusuz 
bu süre içersinde Fon fonksiyonlarını 
sürdürdükçe, aksayan yönleri de 
ortaya çıkmaktadır. Bu eksikliklerin

Konut üretiminde uygun ve 
hızlı bir yöntem seçimi, ve teşviki,

- Vergi kolaylıkları,
- Finansman kolaylıkları,
- Bürokratik kolaylıklar.
Tüm bu önlemler bir paket halinde 

uygulamaya aktarılabil- 
21.yüzyıla 

ve çağdaş bir

ele alınıp
diği Ölçüde, Türkiye 
girerken sağlıklı 
kentleşmeye kavuşmuş olabilecektir.
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ROMA HUKUKU EĞİTİMİ

Prof.Dr. Cari OTT
NÖşatel Üniversitesi öğretim Üyesi 

Melanges Gecrges .Sauser-Hal.l / Neuchate.1-Paris, 1952.

Çev. : Prof.Dr. Bülent TAHİROGLU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Roma Hukuku Anabilim Dair öğretim Üyesi

Roma hukuku eğitimini devam rnı ettirmek, azaltmak mı veya umumi i-.ukuk 
tcrihi derslerinin içine katmak nu gerekir? Bu konuda bir karara varabilmek 
için, hukuk eğitimi sorununu bütünüyle ele almak daha doğru olur.

.. Roma hukuku, bize, çağlar boyunca, 
bütünüyle ele alman pozitif hukukun 
devamlı gelişmesini takdim eder: Jus 
privatum (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk). 
Roma Hukukununu, 
sert

daJıa iyisini bulamaz, 
katıl ığ ırı ı kaybeder: 
iyi niyet kurallarına göre yerine 
getirilmelidir,
sadece başkalarının haklarıyla sınır- 
lanmalıdır, kusurla verilen zarar, 
tümüyle tazmin edilmelidir. Devlet, 
aile ilişkilerine ve İktisadî faaliye
te mümkün olduğu kadar az müdahale 

Bu sebeple evlilik, sağlam tir 
yapıya sahip olmamış toplum çözülme 
tehlikesiyle karşılaşmış ve Roma bu 
hatayı pahalı ödemiştir.
„ Kavmin karakteri, siyasal teşki

latı, tarihi, özel hukukun uygun 
gördüğü en belirli ifadelerini mülki
yette.

Şekilcilik 
Yükümlülükler.

kişinin hürriyeti.
Önce basit ve

çevrenin şartlarına 
uyum sağlamış ilkel şeklinde buluyor 
kısa bir süre sonra, küçük ve büyük 
ticaret hayatının ve doğmaya başlayan 
tır sanayinin ihtiyaçlarına cevap 
yermek için, daha Önce akdeniz kavim- 
lerı tarafından kabul 
kurumlan

bir

eder:

edilmiş temel 
benimsediğini görüyoruz. 

Yavaş yavaş, dini ve ilkel sembolizm 
kabuğundan sıyrılarak genişliyor ve 
özellikle, özel hukuk alanında 
sosyal şartlarla ve ihtiyaçlarla 
uyum sağlıyor. Bu arada iç 
veya diğer

vasiyetnamede ve 
sonucu olarak sorumlulukta bulunduğu 
ferdiyetçiliği açıklar.

Bu uyum sağlama ve hukukî değ.iş- 
devresinde,

bunlarınsavaşlar 
savaşlar, 

Rc-ma şehir 
olağanüstü büyümesini, 
tahrik ediyorlar

devletlerle 
ayaklanmalar, ihtilaller 
devletinin, 
zaman meler en çek dikkati 

çeken, kanunkoyucunun silik rolüdür: 
M.O. 450 yıllarına değru, bir kanun, 
belirli sınırlar içinde patricius ‘ ların 
ve £İefcs‘lerin (2) menfaatlerini 
uyumlu hale getirir: XII Levha'dan 
Antoninus‘lara kadar -çoğu kere 
oldukça kısa- otuz-kırk kadar kanun, 
bazı senatus-consultum' 1ar (3) imparato
run bazı kararları, özel hukukun, 
değişen şartları karşılama yeteneğini 
gcs -erefcilınesi, esas olarak, adalet 
işleriyle uğraşan organların eseri 
olmuştur. Hukuk bilginleri tarafından 
yönlendirilen magistratus'lar (4) ve 
ıa imler (kanunların yorumlanmasına, 
uygulama alanlarının genişletilmesine,

zaman,
engelliyorlar.
fin Ant0r\inUS'lar devrinde(1) Roma,
veva ?ty€ hukrnetmekte, iktisadiveya malı merkez olarak, eyaletlerin 
zenginliklerini, kendine 
Sosyal hayatın çeşitli 
rine

veya

çekmektedir. 
gereksinimle- cevap veren, gelişmiş, 

hukuku kendini kabul ettiren!' uyumlu 
bir butun oluşturur; aile hukuki 
yumuşar; malvarlığına ilişkin hakların

° devrin ticaret ve kredi ihtiyaçları ile uyuşur ve c. 
derecede mükemmel- bir hale qelir ki 
ortaçağ ve modern zamanlar başka 
hukuk . dallarında da olduöu qibi

özel
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sadece Roma hukukunun sentezi değil, 
açıkça beliren, kabul edilmesinden 
kaçınmanın mümkün olmadığı, bu bakim
den zorunlu bâr hukuk olarak görülen 

derlemesinin

Asya; onu, müreffeh ve zengin, edebiyat 
ve sanatın dorukta olduğu, bazı kere, 
sofu
gizli putperestliğin yansımalarıyla 
süslendiği Suriye aracılığıyla, de
vamlı olarak her yere yayar.

Iustinianüs'un tekrar yaşatmaya 
çalıştığı klâsik hukukla, imparator
luğunun ihtiyaçları arasında,
(üç yüzyıl), ırk ve coğrafi farklılık
lar vardı (8). Rcrr.a ve Bizans uygar
lığı arasında çok önemli bir olay, 
hıristiyanlığın çıkışı vardı (9).

komisyonunöaki
hukukçuların, Cer pus_luris__Çivi 1.1 s
ismini verdiğimiz (10) anıtsal eseri 
nasıl kaleme aldıkları, eski impara
torluğun bıraktığı metinleri nasıl 
değiştirdikleri bilinmektedir. Severus1- 
lardan (11) beri birçok değişikliğe 
uğrayan ve bozulan Roma hukuku yapısı 
yenilendi ve tekrar inşa edildi. 
Bütün olarak, gücünü korumaktır, 
fakat bizans hukukunun etkisindedtr. 

seferlerinden

hıristiyanlığın,ihtiraslı
yenidenIustinianus 

ortaya çıkışını, hukuku akademik bir 
bilim haline getiren glossator'larm 
(13) teşebbüsünü, tüm Avrupa ülkeleri 
öğrencilerinin İtalyan (hukuk) fskülte-

Bar to 1 us (14) ve
zaman

1 erine akanlarını, 
şakirtlerinin pragmatizmini, olaylara 
deneylere dayanan görüşlerini, kilise 
hukukunun Poma hukuku üzerindeki 
etkilerini, Roma hukukunun, doğu 
ülkelerini de kapsayarak, ülkelerin 
çoğunluğunda yayılmasını hatırlayalım. 
Ayrıca; Cuiacuius (15) ve izleyenleri 
tarafından sağlanan bilimsel uyanışı, 
Almanya'ya, yavaş yavaş birleşmesini 
gerçekleştirme imkânını verecek elan 
(Roma hukukunun) n benimsenme si ”(iktibas 
edilmesi) (16) ve Ortak hukukun (Ius

Iustinianus'un

Corumun e) (.17) oluşması olaylarını
da,’unutmamak gerekir. XVI. yüzvılda, 

Rorna hukuku diye 
' simi endi.riliyordu- tüm Avrupa' nın
manevî ve sosyal yapısının belirli 
bir kısmını oluşturuyordu. İtalya'da, 
Güney Fransa'da, İspanya'da, Yunanistan
da, Almanya'da, Avusturya'da, hâkim 
olan hukuk budur. Başka yerlerde 
ise, yapılaşmaları için, onlara bir 
hukuk modeli sunarak ve boşluklarını 
doldurarak, millî hukukları az veya 
çok oranda, etkilemiştir. Her yerde, 
hukukçuların ve devlet görevlilerin 
yetişmesinde en başta gelen eğitim 
aracı olmuştur.

Devrimizde de, o kadar zengin 
olan bu öz, ölmüş değildir. Iustinianus; 
tamamladığı hukuk

Haçlı Bizans hukukusonra;
işgallerin yıkımın eşiğine getirdiği 
ve kavimlerinin esas olarak, biri 
gelişmiş bir uygarlığın yansımasında, 
diğeri barbarlığın etkisinde olan 
iki hukuk rejimi tarafından yönetilen 
Batı ile, Dcğu; tekrar ilişki kurmuş
tur. Yerli halk tarafından uygulanan: 
Roma hukuku, bölgelere ve şartlara 
göre farklı şekilde gelişmiştir: 
İtalyan fen ve sanat okulları modeli 
üzerine yaratılmış kururr.lars gere 
yapıldığı andan itibaren, eğitimi 
tekrar canlanmıştır. Tek eğretim 
dili olan Jatince ona avantaj sağlı
yordu. VIII. yüzyılda, genel kültürün 
uyanışından yararlandı. Bizans, 
Batıda devam eden ve tekrar yaşamaya 
başlayan Roma hukukunun niteliğini 
bozmamıştı. O zamanlar hıristiyan 
Avrupa’nın hukuku elarak kabul edil
mekle birlikte, zayıflamış, küçülmüş, 
dağılmış ilkel bir ekonominin, eski 
çağ uygarlığının kayboluşunun karan
lığa- gömdüğü ve eskinin eserlerine 
dayanarak yavaş yavaş oradan çıkmaya 
gayret ettiği bir toplumun ihtiyaçla
rına uydurulmuş bir hukuktu.

Burada, eski imparatorluk eyalet
lerinin ne siyasal, İktisadî ve 
sosyal değişikliklerini, ne de hukukî 
rejimlerinin gelişmesini izleyebiliriz. 
Ancak, bu arada Bolonya'ya (12) akın 
eden öğrenciler aracılığıyla, İtalya'
nın malî ve ticarî durumunun gelişmesi 
sayesinde, XI. ve XII. yüzyıllarda

anıtının, zamana 
karşı, tunçtan daha uzun süre mukave
met edeceğini, 
olsa,
gerçekleşmiştir. Birbirini izleyen, 
fakat eşit olmayan aralıklarla Roma- 
Bizans hukununun, günümüz kodifikasyon- 
1arına kadar, sadece Avrupa'da değil, 
Orta ve Güney Amerika'da, Luiziana'da, 
J-orjia'da (A.B.D.), Türkiye'de, 
hatta Sovyet Rusya'da aldığı yolu 
izleyebiliriz. Bu arada, bölgesel 
geleneklerin ve kilise hukukunun az 
çok yoğun kalıntılarıyla karışmıştır. 
Iustinianus'un biraraya getirttiği 
ukuk, hala, çeşitli yoğunlukta 

olmak üzere, modern toplumları etkile
meye devam etmektedir. Bizlere kadar 
gelirken geçtiği farklı yolları ve 
ilerlemelerini tanıyoruz. Roma hukuku.

başka terimlerle de 
beyan etmiştir. Kehaneti de
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Bu sebeplerle, hukuk tarihi 
temel konumdadır. Onsuz, hukukçu 
-zaten kanuııkoyucu da o, olacaktır- 
büyücii çırağına (20) benzemek tehlikesi 
ile karşı karşıyadır. Hukuk tarihine 

eski çağlardan gürümüze kadar, 
uygarlığımızı çevreleyen -ve çoğu 
kere açıklayan- Roma Hukuku hakimdir. 
Beslendiği kaynakları tanıyoruz, 
kökenlerini araştırabilir ve çizdiği 
yolu izleyebiliriz. Onun aracılığıyla, 
çağlar boyunca, hayatı taşıyan veya 
engelleyen temel kuramların ne gibi 
değişikliklere uğradığını görüyoruz.

Eğer, yetenekli öğrenci, gerekli 
çabayı gösterirse, üç yıllık eğitim
(21) , -belirli sayıdaki zorunlu 
derslerle, kişisel çalışmaya bırakıla
cak geniş yerle- hukukçuyu yetiştirmek 
için yeterli olacaktır.

Roma hukukunu; hukuk tarihinin 
ayrılmaz bir parçası olarak m okutmak
(22) , veya onun bağımsız dal niteliğini 
devam ettirmek mi gerekir? Önemli 
olan bu değildir, zira vazgeçilmezliği 
kendini kabul ettirmektedir. Buna 
karşılık, önemli olan, onu geçmiş 
zamanların sınırları içine kapatmamak, 
mcdern hukuklar üzerindeki etkilerini 
belirtmekten vazgeçmemek, günlük 
hayatın dışında ele almamaktır, 
önemli olan, ondan diğer sosyal 
bilimlerin dışında, hukukçuya, hukukun 
iyi bir hizmetkarı olmasını sağlayacak, 
genel hukuk kültürünü vermek için 
yararlanmaktır.

nasıl yorumlandığını, örnek olarak 
seçilen bir hukuk kurumunun, bir 
aktin, nasıl derinleştirilmiş bir 
incelemenin konusunu oluşturacağını 
göstermek, yeterlidir. Daha sonra, 
öğrenci, açıkça belirlenmiş zorunlu 
bir programa bağlı olarak kanunlara 
ve ders kitaplarına tekrar gönderile
cektir. Bu şekilde, en önemli yer, 
kişisel araştırmaya verilecekti].-. 
Bunun yanında; genel hukuk kültürü, 
devamlı meşgul olunacak konular 
olmalıdır. Hukuk tarihi, mukayeseli 
hukuk ve eğitimi tamamlamak için 
hukuk felsefesi. Hukuku sosyolojik 
çerçevesine yerleştirmek,
kurşunlarımızın nereden geldiklerini 
iki kutup olan ferdiyetçilik ve 
kolektivizm arasında gelip giderek, 
nereden geçtiklerini, nasıl geliştik
lerini göstermek gereklidir. Hukuk 
kurallarının konuluşundaki gerekli 
sebepleri göstermek, bunlar dikkate 
alınmazsa neler olacağını ortaya 
çıkartmak, hukukun ve geleneklerin, 
hukukun ve politikanın (Hukukun hem 
aracı, hem de ifadesi olduğu politika
nın) karşılıklı etkilerini hissedile- 
bilir şekilde belirtmek gereklidir. 
Hukukçuların; hukuk düzeninin oluşma
sında veya çevresiyle uyumlu hale 
getirilmesinde önemli katkıları 
vardır. Falca t; hukukçular, geçmişin 
verdiği derslerin her zaman bilincinde 
midirler?

de,

hukuk

Dipnotlar :

(1) M.S. 96-192 yılları arasında 
hliküm süren yedi imparatora verilen 
isim.
(2) Roma şehrini kurduğu söylenen 
patricius11ar 
yüzyıllar Roma Popu.1 us1 unu (halkım), 
tek. taşlarına oluşturmuşlar, daha 
sonra Plebs ı;lere Roma vatandaşlığı 
hakkı tanıdıktan sonra uzun süte 
avamdan sayılan Plebs11er karşısında, 
toplumun soyluları olmuşlardır. İki 
grup arasındaki uzun mücadelelerden 
sonra, cumhuriyetin son yüzyıllarında 
(M.Ö. I., II. yüzyıl) eşitlik sağlan
mıştır (Çev.notu).

(3) Senatus meclisinin danışma organı 
olarak aldığı kararlar. Cumhuriyet 
devrinde, senatus kararları, kanun 
niteliğinde olmamakla bir İlkte, 
senatus'un otoritesi dolayısıyla 
kararlara uyulmakta idi. İmparatorluk 
devrinde, sera tus ccnsultum ÖLar 
kamın kuvvetini kazandîlar~ve Miladın 
ilk iki yüzyılında özel hukuku ilgilen
diren birçok senatus consultum çıkarıl
dı. Son imparaitorluk devrinde, gerek 
İsi anbul, 
kararları, 
şekilde bağlamayan tavsiyeler haline 
geldiler, (çev.notu).

(soylular), uzun

gerekse Roma'da 
imparatorları,

senatus
hiçbir
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(4) Rcma'nın çeşitli devirlerinde, 
devletin başında bulunan görevlilere 
verilen isim.
"Magistrat" 
veya siyasal alanda otorite sahibi 
görevli anlamında geçmiştir, (çev.notu).
(5) Rcma imparatorluğunun sınırları 
daşmds yaşayan ve Romalılarla bir 
ilişkisi olmayan inancılara barbar! 
denilirdi (çev.notu).
(6) Şehir-devlet (Civitas) görüşü 
ortadan kalktıktan sonra, M.S.212 
yılında çıkarılan Ccnstitutio Antoniniana 
ile, imparatorluk sınırları içinde’ 
yaşayan, hemen herkes, Roma vatandaşı 
olmuş tur. (çev.no tu)„
(7) II. Theodosius zamanında, hazırla
nan ve M. S. 439 yılının ilk günü 
yürürlüğe giren, o zamana kadar 
çıkarılmış imparator emirnamelerini 
kapsayan Codex. 16 kitaptan oluşan
bit eser, J.us tini anüs1 a kadar, kanun 
kuvvetine sahip olmuş ve metni günümüze 
ir.tikal etmiştir (çev.notu).
(8) Bu sebeple, klasik Roma Hukukunu, 
Iustinianus devrinin ihtiyaçlarına, 
düşüncesine ve adalet fikrine uydurmak 
için, Ccrpus Iuris Civilis'i derleyen 
hukukçular, klasik 
metinleri, 
üzerinde,
değişiklikler yapmışlardır (çev.notu).
(9) M.S. 313 yılından itibaren (Cons- 
tantinus'un 
Hristiyanlık,
hiıkuk alanında da etkili olmak üzere, 
yayılmıştır (çev.notu).

Çorpus Iuris Çivilis'in o toritesine. 
dayanmıştır. Iustinianus derlemesinin 
tün kısımlarını, ayrıntılı olarak 
açıklamışlar, tarihi veya tenkidi 
hiçbir görüşe yer vermeden, kaynakla
rın anlaşılmasına çalışmışlardır 
(çev.notu).
(14) Bartolus De £axof errato, Perugia1 da 
hukuk hocalığı yapmıştır. (1313-1357). 
Iustinianus derlemesini açıklayan 
Postglassator11arm, sonraki hukukçu
lar üzerindeki en etkili olanıdır.(çev. 
notu).

Kelime; fransızcaya
olarak, yargı, yürütme

(1.5) Cuiacius Iacopus; Jacgues Cujas 
(1522-1590) isimli, fransız Hümanist 
mektebinin en büyük temsilcisinin 
latinceleştirilmiş ismidir. Cuiacius 
Roma hukuku metinlerinin büyük tarihi 
yorumcusudur (çev.notu).
(16) Roma hukukunun benimsenmesi, 
yani batı Avrupa ülkelerinde yeniden 
geçerli hale çelmesi, XIII. yüzyılda 
başlayarak, XIX. yüzyılda, her ülkede,
birbirini
hareketlerine kadar sürmüştür. Arcak, 
bu dönemde, Roma hukukunun benimsenmesi, 
ülkesine göre, bu hukuka karşı bölge 
ve kavim hukuklarının direnci dolayı
sıyla, değişik ölçülerde olmuştur. 
Boy1ece, bir çeşit ana yurdu sayılan 
İtalya'dan sonra, Fransa, Ispanya, 
Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerine 
yayılaıi ve son olarak da Alınan devlet
leri tarafından Ortak Hukuk olarak 

Roma Hukukunun uygulama 
ülkede farklı olduğu

kanunlaştırmaizleyen

hukukçuların 
imparator emirnameleri 

interpolatio ismi verilen

Beyannamesi) 
içinde,

benimsenen 
al anı, her 
gibi, içeriği de, her ülkenin ulusal

Kilise hukukunun

Milano 
İmparatorluk

hukuklarının ve 
etkisiyle değişikliklere uğramıştır.

benimsendiği 
bu hukuk,

hukukçularına 
yaptırmış olduğu hukuk eserlerinin 
bütününe, Rönesans devrinden itibaren 
verilen isim. İlk clarak Eyonisius 
Gcthofredus'un 1583 yılında düzenleye
rek baskıya verdiği bu isim altında,

Codex

(10) Iustinianus'un, Roma hukukunun en geç 
ülke elan, Almanya'da, 
resmi yoldan yürürlüğe konarak köklü 
biçimde yerleşmesi sağlanmıştır. 
1495 yılında kurulan imparatorluk 
mahkemesinin statüsünde, bu mahkemenin 
Pandekt hukukuna gere hüküm vereceği 
belirtilmişti. Böylece, imparatorluğa 
dahil tüm küçük Alman devletlerinde, 
Roma Hukuku, yargı yoluyla yürürlüğe 
konmuştur. Zira, söz konusu mahkeme 
bütün bu devlet mahkemelerinin üstünde 
ve bunların kararlarında son rr.erc.iydi

Iustitutiones, Digesta,________
Novellae bulunuaktadır fçev.nctu).

ve

(11) M.S. III. yüzyıl başları (çev.notu).
(12) İtalya'nın kuzeyindeki bu şehirde,

Iustinianusbaşında, 
metinlerini kısa notlara 

dayanan metotla

XII. yüzyıl 
derlemesi

açıklamalara 
(glossa), Roma hukukunun incelenmesine 
öncülük eden hukuk mektebi (glossatojş1^ 
lar) kurulmuştu (çev.notu).

(çev.notu).ve
i Libaren Avrupa

benimsenen
Ortaçağ'dan(17)

devletleri 
Roma Hukukunun, bu devletlerde "Ortak

Yani, yerli 
zaman Ana

tarafından

mektebinin bu 
ve Öğrencileri, 

yani
(13) Bolonya hukuk 
hukukçuları, Irnerius 
skolastik

Hı ık uk " haline ge lmes i. 
hukuklarda boşluk olduğu 
Hukuk (Ius Ccmmune) olan Roma hukukumetotla çalışmış,
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kurallarının uygulanmasıdır. Özellikle' 
Almanya ve 
akımı çek kuvvetli olmuştur (çev.notu).
(18) Digesta veya Pandectae klasik 
devir hukukçularının eserlerinden, 
gereğinde değiştirilerek (interpolatio) 
alınmış parçaların yanyana konularak, 
imparator Iustinıanus'un, başlarında 
Tribonianus, olmalı 
kişilik kurula 
gerek ius çivile'yi (Roma vatandaşlar 
hukukunu), gerekse praetor hukukunu 
kapsayan büyük eserdir. Corpus Iuris 
Civilis isimli derlemede, buğünkü 
sıra içinde, ikinci kısmı teşkil 
etmektedir. 30.Aralık.533 yılında 
yürürlüğe girmişti (çev.notu).
(19) Çevirinin bu kısmı 20 ile 40 
yaşları arasında her yıl yılda üç 
hafta kadar askerlik yapan İsviçre Mi 
hukuk öğrencilerini kapsamaktadır 
(çev.notu).

(20) Kontrol edemediği güçleri harekete* 
geçiren kimse (çev.notu).
(21) İsviçre Hukv.k Fakültelerinin 
süresi.
(22) Rcma Hukuku eğitiminin, Fransız 
Hukuk Fakültelerince, "Özel Hukuk 
Tarihi" veya "Eski Çağ Hukuk Kurumlan 
Tarihi" isimleri altında, ancak 
Yunan ve Cermen hukuklarına, kenci 
Ortaçağ hukuklarını (Frank ve Feodal 
devirler) kapsayacak şekilde yapılması 
ve Medeni Kanunlarındaki kavramlara 
varışının, etkilerinin de incelenmesi, 
sadece ders programlarını ve kitapların 
isimlerini okuyanları yanıltacak 
boyutlar almaktadır. Bu konuda şu 
örnek verilebilir: Fransız Hukuk 
Fakül tellerindeki ders programlarındaki 
değişiklikleri izleyerek, P. Ourliac 
ve J. De Malafos.se'm, 1961 tarihli 
ve "Droit Romain et Ancier, Droit" 
isimli ders kitapları, 1971 tarihince, 
plan ve kapsamı aynen kalarak, "Histo- 
ire du Droit Prive" ismiyle basılmış
tır. (Paris, PUF). (çev.notu).

İtalya'da Ortak Hukuk

üzere onyedi 
yaptırmış olduğu,
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ALMANYA : YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE YARGIÇLARIN 
SİYASAL PARTİ VE SENDİKA FAALİYETLERİNE KATILIMI (*)

: Ar.GÖr. Osman DOĞRUÇev.
Ma rmara Üni v ursitesi Hukı ık _ F&kül t esi 

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanı

önemlidir. Federal Alman Cumhuriyeti, 
böyle bir parti sistemine ve "özgür 
işçi sendikaları"na sahip ülkeler 
grubuna dahildir.

Alman Anayasası kısıtlanmamış 
bir siyasi parti kurma, bunlara üye 

faaliyetlerine

Sorunun Tanımlanması

Yargıçların çeşitli faaliyetlere 
katılmalarına baktığımızda, temelde 
iki biçimi birbirinden ayırabiliriz. 
Birincisi, bir siyasi partiye veya 
parti-yandaşı mesleki örgütler ile, 
partilere yakın olan sendikalara veya 
gruplara basit bir üyelik gibi, pasif 
bir katılmadır. İkincisi, yargıçların, 
belirtilen tipteki örgütlere ve 
gruplara aktif denilen, eylemli 
olarak katılmalarıdır. Her iki katılım 
türünün yargı bağımsızlığına temelde 
aykırı görünmesi, bizi sadece hukuk 
bilimine garip gelen bir sorunla 
değil, ama aynı zamanda toplumun 
bütününe burukluk veren bir sorun ile 
karşı karşıya getirmektedir. Bu tür 
faaliyetlerin otomatik olarak, yargının 
tarafsızlığını, objektifliğini ve 
nötrlüğünü yitirmesine yol açtığı 
biçimindeki inanç, kamuoyunda ve 
hukukçular arasında ağırlık kazanmakta
dır.

katılma,.olma ve 
hakkını açıkça teminat altına almakta- 

federal, eyalet ve
, "halkın siyasal 

biçimlendirilmesine

dır. Ayrıca,
düzeydeyerel 

iradesinin 
katılmak", siyasal partilerin Anayasal 
görevidir.(1) Buna ek olarak Anayasa, 
siyasal düşünceler de dahil herkesin 

yazı" ile görüşlerini 
hakkını"söz, resim,

serbestçe açıklama ve yayma 
temina t al tına almaktadır.(2)

Ayrıca, "çalışma ve 
koşullarını iyileştirmek 
için birlikler"(3) kurmak, 
ve her meslek sahibinin Anayasal 
hakkıdır. Bu hak, sendika kurmayı da

bir

iktisadi
ve sürdürmek 

herkesin

ve kısıtlanmamış 
faaliyeti garanti etmeye

Ancak
kapsamakta 
sendikal
yöneltilmiş .
ülkemizdeki gerçek odur kı, siyasal 

sendikaların kullandiK- 
nüfuz, Anayasada tanımla- 

ve faaliyetlerini

bulunmaktadır.
Hukukçular olarak kendimize, 

yargı bağımsızlığının haleldar olduğu 
ya da tehlikeye maruz kaldığı yolun
daki varsayımın gerçek olaylar tara
fından doğrulanıp doğrulanmadığını, 
ya da en azından ne ölçüde doğrulan
dığını.. sormalıyız. Eğer durum gerçek
ten böyle ise ikinci sorun, bu teh
likenin hukukun hangi araçları ile 
önlenebileceğidir.

partilerin ve 
ları güç ve

işlevlerininarı
ç°k llikle parlementoda
(Bundestag) temsil edilen dört büyük
siyasi parti, -Sosyal De-rokratlar
(SPD) Hrıstiyan Sosyal Bıllık (CSU)
jle beraber Hrıstiyan Demokratlar
(CDU) ve Liberaller (FDP)- toplam 2
milyon kayıtlı üyeye sahiptir (4).
Buna, toplam 61.5 milyon olan nufusun,
çeşitli sendikalarda örgütlenmişi
mîivonunu (5) eklemek gerekildin naiyonunu W. örgütler<

Olayların Gelişimi

Görüşlerin kutuplaştığı çok 
partili sisteme sahip 
yargıçların siyasal partilere ve 
sendikalara üyeliği sorunu özellikle

ülkelerde,
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DU'nun kardeş partisi Hristiyan 
Sosyal Birlik'in kendisine ait bir 
hukukçular birliği bulunmaktadır.(14) 
Her iki örgüte üye olanların kesin

CDU'nun

Federal Alman Cumhuriyeti "Partoien - 
(Parti devleti)(7) olarakstaat"

nitelendirilmektedir. Her iki nitelik
verilmektedir.önemli kaygılarla 

Buna ek olarak, Federal Alman Cumhu
riyetinin bir hukuk-, içtihat-ve yargıç 
devleti olduğu(8) söylenmektedir.

1981'de 16,657 gibi bir 
sayısı ile şişen adalet

saptanamamıştır.sayısı
istatistiklerine göre, takriben 700 
bin üyesinin arasında yaklaşık 2500 
yargıç ve eyalet savcısı vardır.(15) 
Hür Demokrat Partinin (FDP) 86 bin 
üyesinden yüzde 24'ünün memur olduğu; 
bunun yüzde 10'unu, yargıçları ve 
savcıları da kapsayan üst tabakanın 
oluşturduğu bilinmektedir.(16) Halen 
yargıçların en büyük mesleki örgütü, 
bütün yargıçların büyük bir çoğun
luğunun meydana getirdiği, 12 bin 
üyesiyle Alman Yargıçlar Federasyonu
dur. (17) Bu meslek grubu siyasi 
partiler karşısında resmen tarafsız
dır. Ancak muhalifleri, O'nun çok 
bariz olarak tutucu eğilimlere sahip 
olduğunu iddia etmektedirler.(18)

Yargının siyasal faaliyetine 
ilişkin başkaca ilginç bir yön, yar
gıç] arın parlemento üyeliklerinde 
görülebilir. Federal Parlementonun 
.1976’dan 1980’e kadar süren ve henüz

Bu durum, 
yargıç
mekanizmasının bir sonucudur.

Bu yargıçlardan kaç tanesinin 
parti veya sendikal faaliyetlerle 
meşgul olduğu belli değildir. Elde 
sayısal bilgi yoktur. Bazı örgütler 
hakkında yapılmış istatistikleri 
sağlamak güçtür. Bunlardan elde 
edilen bilgilerde müphem ve eksiktir. 
Bununla beraber, siyasal partilerde 
ve birliklerde ve bunlara bağlı 
altörgütlerde, örgütlenen yargıç 
sayısının düşük olduğu sonucuna 
varmaya yolaçan bir çok belirti 
vardır. 1969 yılındaki mesleklere 
ilişkin tahminler, siyasal partilere 
dahil yargıçların yüzde 20 oranında 
olduğunu göstermektedir.(10) Yargıç
ların sendikalaşma oranı daha düşük 
olup yüzde 5-10 dolayındadır.(11)
Bu veriler muhtemelen bugün için de 
geçer.lidir. Düşük oranda örgütlenmiş 
bu yargıçlardan çok azı, örgütler 
içinde aktif durumdadır. Katılımların 
büyük bir bölümü, pasif üyelik ve 
aidatların ödenmesi ile sınırlıdır. 
Ancak Alman yargıçların büyük çoğun
luğu her hangi bir yurttaş gibi, 
siyasal partilerden veya birliklerden 
birine en basitinden belli bir ilgi 
duyar, veya belki de hiç birine 
ilgi duymaz.

Bütün büyük siyasal partilerde 
ya da bunların çeşitli kuruluşlarında 
tümü ya da çoğunluğu hukukçu üyeler
den oluşan, hukukçularla ilgili bir 
kaç örgüt bulunmaktadır. Bunların 
en eskisi 1947’de kurulmuş bulunan 
Sosyal Demokrat Hukukçular grubudur. 
Halen bu kuruluşun, yargıçlar da 
dahil, hukuk mesleğinin çeşitli ke
simlerinden gelen 10 
vardır. Bu birliğin tüzüğü üyelerinin 
hepsinin, diğer 
üyesi gibi(12),
Partiye (SPD) usulen kayıtlı oldukla
rı veya olmaları gerektiği hükmünü 
içermektedir. Hristiyan 
Partiye yakın olan ve 1968 yılında 
kurulan benzer bir grup (BACEJ) 
daha vardır ve eyalet düzeyinde bir 
kaç altörgütten meydana gelmektedir(13)

sona eren 8. döneminde, 5‘i CDU/CSU,5'i 
FDP'den olmak üzere, tüm üyelerin 
yüzde 2.1*ini oluşturan sadece 11 
yargıç ve savcı, parlemento üyesi 
olmuştur.(19) Bu arada, yeni parlemen- 
tcda gereğinden çok az yargıç ve 
eyalet savcısının yer aldığına 
ilişkin şikayetler işitilmektedir.(20)

Yargıç] arın sendikalara üyelik
lerine gelince: Bazı yöresel değişik
liklerle birlikte sadece küçük bir 
sayının, toplam üyesi takriben .1 
milyon 150 bin olan Kamu Hizmeti,Ula
şım ve Trafik Birliği5 ne (OTV) dahil 
olduğu söylenebilir.(21) Ancak Alman 
Yargıçlarının çoğunluğu, kendilerini 
az ya da çok memur olarak kabul et
tikleri için, yaklaşık 823 bin üyeli 
Alman Memurlar Federasyonu’na (DBB) 
eğilimlidirler.

900 Alman yargıcı arasında 
1975‘de yapılan dikkate değer bir a- 
raştırmaİ22), "yargının siyasallaşması" 
denilen, Üçüncü Kuvvetin mesleki 
hedefler ve amaçlar dışında siyasal 
kullanımına kesinlikle karşı oldukla- 

aÇiğa çıkarmıştır. Yargıçlar, 
dışarıdan siyasal baskıları, haiz 
oldukları

bin üyesi

1 milyon parti 
Sosyal Demokrat

rın.ı

Demokrat yargısal bağımsızlığa 
karşı en büyük tehlike olarak görmüş
lerdir. Yargıçlarca dile getirilen 
bu tutum, "adaleti ideolojik açıdan 
derecelendiren" ve zaman zaman
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yargıyı, liderlerinin siyasal çıkar
larına boyun eğdirmeyi başaran Nasyonel 
Sosyalizm acı tecrübesinin bir 
dur.

yargıcın belirli 
"dış bağımlılığı" nm, 
verici istisnalar 
bağımlılığa yol 
esnasında davaları önyargılı ve tek 
yanlı bir tutumla çözmeye sevk edebi
lecek politik eğilimlere sahip olacağı 
söylenemez.

bir partiye olan 
-bazı hayret 

olsa bile- iç 
açacağı ve görevi

sonuçu-
Bununla ber aber, .ideolo j ik

gelmek açısından, 
ve delerlere 

"siyasallaşmış yargıcın", 
"siyasal-olmayan yargıca" göre daha 
iyi donanımlı olup olmadığı da sorula
bilir (24) .

baskılara karşı 
demokratik ilkelere 
bağlı

Mevzuat Hükümleri
Yargının siyasallaşması korkusu, 

sadece yargıçlar arasında değil 
kamuoyunda da yaygındır. Bu korku,mes
leki birliklerden çok siyasal partile
rin, özellikle Federal Anayasa Mahke
mesi, Eyaletlerin Anayasa Mahkemeleri 
ve diğer Federal Mahkeme Yargıçlarının 
seçilme, atanma ve yükselmelerinde 
güçlü bir rol oynamalarından kaynaklan
maktadır. Sonuç olarak eleştiriler; 
liyakate bakılmaksızın oransal temsile 
gere parti himayesindeki uygun olmayan 
adayların
nüfuzları sayesinde yüksek yargısal 
görevlere siyasal açıdan güvenilir 
fakat hukuksal bakımdan yetersiz 
adayların atanması, konusunda yoğunlaş
maktadır (25) .

Bizim burada işlediğimiz yargının 
bağımsızlığı sorunu, Alman yasalarında 
sadece dolaylı ve eksik bir biçimde 
düzenlenmiştir. Yargı bağımsızlığının 
temel ilkesi, yargılama sürecinin 
demokratik bir öze sahip olması ve 
hukuk düzeninin egemen olduğu bir 
yargının bulunmasıdır. Federal Alman 
Cumhuriyetinde bu ilke sadece Anayasa'- 
da (28) ve her bir eyaletin Anayasa
sında (29) değil, aynı zamanda Alman 
Yargıçlar Yasasında (30) ve Mahkemeler 
Teşkilatına İlişkin Yasada (31) yer 
almıştır. Bu ilke ayrıca, bütün usul 
yasalarında yazılı olmayan bir düstur 
olarak bulunur (32). Belirtilen 
bütün bu hükümler, hemen hemen aynı 
ifadeyi içerir: "Yargıçlar bağımsızdır 
ve sadece hukuka bağlıdırlar."

seçilmesi, partilerin

Yargıçların seçilme ve tayin 
usulü federal düzeyde, 
eyalete ve mahkemelerin 
göre değişmektedir. Bazı durumlarda 
bu seçim, hükümeti oluşturan partinin 
çıkarlarına bağlı olan Adalet Bakanı 
tarafından yapılabilir. Diğerlerinde 
ise, "yargıç seçme kurullarının" az 
yada çok katılımı ile yapılır. Bu 
kurullar dahi, parti nüfuz ve düşünce
lerinden uzak değildir(26).

eyaletten
türlerine Bu deyim tanımlayıcı olmaktan 

çok emredici bir tarzda kullanılmakta-
"maddi"dır. O nedenle, yargıçların 

denilen bağımsızlıkları kaziye olarak 
kabul edilmiş ve teminat altına 

(33). Yargıç1ar adalet 
organlarının

alınmıştır 
dağıtırken, 
yönlendirmesi altında değildirler ve 
toplumdaki diğer güçlere karşı bağım
sızlıkları garanti edilmiştir. Onlar 
sadece hukuk ve yasalara bağlıdırlar. 
Bu ilkeler çift yönlü bir . talebi 
içerir. Yargıcın toplumdan istediği, 
kendisinin düşünce ve eylem özgürlüğü- 

saygı gösterilmesidir; 
istediği,

devlet

etkisi,
yargıçların Federal. Anayasa Mahkemesine 
seçilmelerinde dalla 
yargıçları, Federal Komisyon(Bundesrat) 
üyelerinin yarısıyla parlementoöan (Bun- 
destag) seçilen, sayıca yukarıdakine 
eşit bir grubun birlikte oluşturdukları 
bir heyet seçmektedir (27). Şimdiki 
seçim yöntemleri üzerinde tartışma 
devam etmekte ve bu yöntem, yargının 
siyasetten bağımsızlığına 
güvensizliğin sürmesinden sorumlu o- 
larak görülmektedir. Parti baskısı 
ya da çabaları ile göreve gelen yar
gıçların gerçekte "parti çizgisi"

dağıttıklarına 
Ancak bu 

çünkü

partilerinSiyasal

büyüktür. Bu

toplumun 
yargılamaya 

ve hukuksal

ne
yargıçtan
katılan herkese karşı 
sorunların ve konuların çözümlenmesin- 

olunmasıdır (mesleki 
alanında tarafsızlık).

de tarafsız 
faaliyetler 
Bu ayrım, 
olarak da ifade edilebilir.

siyasal veya sendikal 
düşüncelerle sınırlandığında ya da 

alındığında, 
bağımsızlığı ve nesnelliği de tehlike
ye girer. Alman yasakoyucu bu sorunu 
aslında erken farketmiştir. 1961’deki 
Alınan Yargıçlar Yasasının Parlemento 
görüşmeleri

ilişkin "dış" ve "iç" bağımsızlık

Yargıç,

yargıaltınabaskıgözeterek adalet 
ilişkin iddialar vardır, 
iddialar tahmine dayalıdır, 
bunlar hiç bir zaman doğrulanmamıştır 
ve dolayısıyla sadece spekülasyon o- 
larak kabul edilmelidir. Bu nedenle bir

yargıçlarınsırasında,
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sonucuna ilişkin bir yararı 
davaya "katılma” ya 

edinme

davanın 
bulunduğunda",
da sonuçtan "kişisel yarar" 
gerekçesiyle davadan çekilmeyebileceği- 
n.i belirtmektedir (40). Aynı dayanak- 

-medeni hal, meslek ya

siyasal partilere üyelikleri tamamen 
yasaklanmasa bile, en azından partiler
de aktif olma hakkının tanınmamasına 
ilişkin öneriler bulunuyordu. Ancak 
böyle radikal bir çözüm, Alman Anayasa
sında herkese tanınmış olan siyasal 

katılma hakkı ile çok 
zor bağdaşabilirdi (34). 
bugün Alman Yargıçlar Yasasının 39. 
paragrafında gördüğümüz daha esnek 
bir çözüme karar verildi (35). Bu 
paragraf, "Yargıç, siyasal faaliyeti 
de dahil, göreviyle ilgili olsun- 
olmasın eylemlerinde, bağımsızlığına 
olan güveni tehlikeye sokmayacak bir

hükmüne amirdir.

lar, yargıcın 
da bir siyasi partiye üyelik gibi 
genel terimlerle sınıflandın labilen 
bir kısım ya da bütün vatandaşların 

bir yararın tarafı

ve sendikal Sonuçta,
paylaştıkları 
olduklarında da geçerlidir (41). 

Yukarıda belirtilen hükümler, 
anayasa hukukçularının arasından
seçilen elit grubun, eski aktif 
politikacıların, Federal Yüksek 
Mahkeme yargıçlarının, hukuk bilimci- 

diğer ünlü hukukçuların 
düzenlemek üzere bazı

biçimde davranır"
Bu düzenleme, 1953 tarihini taşıyan

önceki
lerin ve 
durumlarınıve Memurlara ilişkin olan 

Federal Yasanın (36), 
siyasal

Anayasayakonmuştur.Anayasalara 
ilişkin kararların siyasal niteliğin
den dolayı (42) yasakoyucu, belirtilen 
hükümlere yer vermeyi gerekli görmüş
tür. Bununla birlikte burada sadece, 
bütün usûl yasalarında zımnen bulunan 
hükümlerin açık bir ifadesi gcrülmek- 

O da, tek başına bir partiye 
üyeliğin, yargıcın bağımsızlığından 
kuşkuya düşmek ve onu kendiliğinden 
görevden almak için güçlü birgerekçe 
oluşturmadığıdır. Yargıcın tarafsız-

onun

diğer devlet 
faaliyetiyle 

fıkrası
memurlarının
ilgili 53. paragrafının 1.
(37) hükmü ile tamamen aynı çizgidedir
(38) . Bu hükme göre: "Siyasal faaliye
te katılan memur, kamuya karşı duruınu-

görevinin gereği olan sınırlarınun ve 
ve itidali gözetir".

O halde Alman mevzuatı, bir 
yargıçtan siyasal parti üyesi olmasını 
ya da siyasal faaliyet içinde yer 
almasını yasaklamamaktadır. 
sadece, belirli bir davada, 
bağımsızlığından kuşkulandırmamak ve 
kamunun adaletin tarafsızlığına ve 
objektifliğine olan inancını tehlikeye 
sokmamak için, özel bir itidal ve 
sınırlılık yükümü altındadır. Eğer 
yargıç siyasal faaliyeti sırasında 
bu ölçüleri ihlal ederse, bu sadece 
yargıçların kendi yasalarına gere 
disiplin muamelelerine yol açabalir.

Davanın tarafları ve kamu, yan 
tutan bir yargıca karşı, bütün Alman 
usûl yasalarında az ya da çok açıklık 
ile yer alan ve tarafların yargıcı 
reddetmesine imkan veren hükümler

tedir:

Yargıç
tarafları lığından kuşkuya düşmek ve 

Önyargılı 
için., 
katılma

söy leyebi İmek 
sınırlı

olduğunu
parti üyeliğinin ve

faaliyetinin ötesinde bazı 
özel koşulların bulunması zorunludur. 
Böyle bir durumda taraflar, yargıcı 
taraf tutması nedeni ile reddetme 
hakkına sahiptirler. Her usûl yasası 
benzer bir kuralı içerir (43). Medeni 
usûl yasası (ZPO), şu hükmüyle diğer 
yasalara modellik etmiştir: "Tarafgir
lik nedeni ile yargıcın reddi talebi, 

t u ttuğundan kuşku 1 anmak 
için uygun bir neden varsa, kabu 
edilir" (44). Medeni usûl yasasının

fıkrasına göre, 
için 

gerekli 
tarafın

ancak taraf

42. paragrafının 2. 
yargıcın davaya 
gerçekten tarafgir olması 
değildir. Yargıcı reddeden 
öznel olarak onun tarafgir olduğunu 
düşünmesi yeterlidir. Gerekli 
aynı zamanda yeterli olan, adil v
makul bir biçimde değerlendirildiği0^

ve nesnel-

aracılığı ile korunmuştur (39). Bu 
hükümlere göre yargıç, kendisinin 
taraf olduğu ya da taraflardan biriyle 
yasada belirtilen nitelikte yakın 
ilişkisi bulunduğu davaya bakmaktan 
kendiliğinden çekilir. Aynı ilkeler, 
görülmekte olan davanın konusunda ya 
da sonucunda yargıcın özel bir yararı 
bulunduğunda da uygulanır. Bazı 
Eyalet Mahkemeleri ile ilgili bir 
düzenleme olan Federal Alman Anayasa 
Mahkemesi Yasasının 18. paragrafı 
yargıcın, "medeni hali, mesleği, 
nesebi, bir siyasal partiye üyeliği 
ya da buna benzer genel nedenler ile

bakamaması

yargıcın tarafsızlığından 
liginden kuşkuya düşürecek vakıalar 
(45). Partiye ve sendikal faaliyet e ~ 
katılması nedeniyle yargıcın,
zaman ve hangi özel nedenlerle tal<* 
gir sayılacağına dair karar v€* ' 
yetkisi mahkemelere bırakılmış
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Bu konuyla ilgili davalar daha ileride 
gösterilmektedir. rek, savaş döneminde bir askeri mahke

mede: baş yargıç olarak görev alması ne
deni ile yargıca saldırmıştır. İmpara
torluk Yüksek Mahkemesi, yargıcın 
tarafgir olduğunu varsaymak için bir 
neden görmemiştir. Kararın temel 
cümlesi şöyle demektedir: "Y'argıç ve 
davalının birbirine muhalif siyasal 
partilerin üyeleri bulunmaları ve 
buralarda Önemli ölçüde aktif olmaları, 
az ya da çok si yasal ardalanı olan ceza 
davalarında bile (...hakimi reddetmek 
için) gerekli koşulları tamam!amamakta- 

\v.c : bu tümüyle önemsiz de 
değildir. Belirtilen türden ek koşullan: 
bulunduğunda bunlar Önemli olabiliri 47) 

39, paragrafıyla yargıçlara 
siyasal faaliyet olanağı tanıyan 
Alman Yargıçlar Yasasının kabulünden 
önce. Federal Yüksek Mahkeme 
tarihli bir kararında, İmparatorluk 
Yüksek Mahkemesinin çizdiği çizgiyi 
izlemiştir. Nasyonel Sosyalist dönemde 
işlenen ağır suçlarla ilgili bir 
davada davalılar, davaya bakan yargıcın 
tarafgir olduğunu, çünkü yargıcın
Nasyonel Sosyalizme muhalif bulunduğunu 
ve bu dönemde yapılan zulmün mağdurla
rından biri olarak resmen tanındığını 
iddia etmişlerdir. Federal Yüksek
Mahkeme verdiği kararda şöyle demekte- 
dn rİmparatorluk Yüksek Mahkemesinin 
kararlı bir çizgide oluşturduğu içti
hatlarında olduğu gibi...ne dini
inançları ne de bir siyasal partiye 
üyeliği, yargıcın tarafgirliği nedeni 
ile kendiliğinden reddedilmesi için 
makul bir gerekçe olabilir. Yargıcın 
bir siyasal partide kapsamlı faaliyeti

bulunduğunda, 
olabilir”(48).

Karşılaştırma!7. Hukukta Burum

Alman hukuku, diğer ülkelerdeki 
kısmen

Sosyalist Doğu bloku ülkelerinde, 
gerçekte bir hukuk uygulayıcısı olan 
yargıç olabilmek için, parti üyeliği 
sadece arzu edilen bir şey değil 
fakat bir önkoşuldur. Yargıçların 
parti üyeliğini belirli sınırlamalara 
tabi tutan 
tamamen farklıdır. Örneğin Avusturya, 
İtalya, Fransa ve Hollanda'da durum 
böyledir. Fğer bilgim doğruysa ve 
yasalarda bir değişiklik yapılmamış 
ise, İsveç, Norveç ve Finlandiya'da 
yargıçlar hiç bir sınırlamaya tabi 
değildirler. Japonya, Belçika, İrlanda, 
Yunanistan ve Ispanya’da yargıçlar 
her hangi bir parti faaliyetine 
katılmazlar. Kanada‘da ise yargıçların 
oy kullanma hakları bile yoktur.

İngiltere’de bütün (sürekli) yargıçla
rın, bu makama geldikten sonra parti 
faaliyetlerinde yer almaktan vazgeçme
lerini gerektiren yazılı olmayan bir 
kural vardır. ABD'nin bir çok bölge
sinde ve İsviçre'de yargıçlar halk 
tarafından seçildiği için en azından 
seçimlerden önce, yargıçların siyasal 
faaliyeti kaçınılmaz görünmektedir.

Mahkeme Emsal Kararları

hukuktan ayrıİmaktadır.

dur,İM i<şr.ui(

1956

reddediİmesineYargıçların 
ilişkin çok sayıda mahkeme kararma 
bakıldığında, siyasal ya da sendikal 
ilişkilerinden 
tarafgirlikleri hakkında sadece bu 
kaç karar bulunabilir. Üstelik bun-ar 
dan sadece bir kaçı, yayınlanmıştır. 
İmparatorluk Yüksek Mahkemesinin 
(Reichsgericht) 1920 tarihli bir 
kararı, yol gösterici 
kabul edilebilir. Siyasal zıddiyetin 
şiddetli olduğu Weimar Cumhuriyetinin 
başlarında bu mahkeme, yargıç 1 c 
davalı arasındaki siyasal husumetin, 
yargıcın taraf tuttuğu noktasından 
reddedilmesi için yeterli bir ne on 
olup olmadığına karar vermek zorunca 
kalmıştır. Yargıç ve davalı sadece 
birbirlerine muhalif parti er. e 
aktif rol almakla kalmamışlar, ^ynı 
zamanda, günlük bir librede-

öze! koşullar 
daha değişik

gibi 
durum
Yukarıdaki davada Federal Yüksek Mah
kemenin düşüncesine göre, ”... eğer 
yargıç, Nasyonel Sosyalizmin mağdur
ları ile ilgili kuruluşların faaliyet
lerine geniş ölçüde katılsaydı ya da 
bu ideolojiyi ve onu izleyenlere özel 
bir kin gösterseydi", yargıcı reddetmek 
için yeterli gerekçe bulunmuş olacaktı. 
"Nasyonel Sosyalist devletin ırkçı 
zulmü nedeni 
mesleki

yargıçlarınötürü

nitelikte

ile yargıcın sadece 
ve maddi zarara uğraması, 

tarafsızlığından kuşkuya düşmek 
değildir." Ko'cl enz

onun
yeterliiçin

Yüksek Mahkemesi bir ara kararında, 
bu yöndeki hukuksal düşünceyi izlemiş
tir. Bir hukuk davasında davacı, 
mahkeme baskanının, önemli bir siyasal 

elde etmek için oportünistmevki
nedenlerle bir partiden diğer partiye

olan davalı yargıcın
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geçtiğini, bunun da yargıcın reddi 
için yeterli olduğunu ileri sürmüştür. 
Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesinin 
kararı, aşağıdaki şu dikkate değer 
cümleleri içermektedir: "Yargıçlar 
da dahil herkesin, bir siyasal parti
nin üyesi olmak suretiyle onun siyasal 
ve sosyal görüşlerini desteklemeye 
hakkı vardır. Herkesin sahip olduğu 
bu hakkı, nasıl ki vatandaşlık, ırk, 
cinsiyet, dünya görüşü ya da dini 
dolayısıyla engellemek mümkün değilse, 
bir yargıcın bu hakkı kullanması da 
O'nun reddedilmesi için bir gerekçe 
olamaz. Bütün bunlar her insanın 
tabiatında varolan ve tüm insan

tir kararında tekrar etmiştir(52). 
Bir alt mahkeme yargıcı, 
emekliye sevk edilmesi üzerine durumu 
Federal Anayasa Mahkemesine götürerek, 
bu işleme karşı başvuruda bulunmuştur. 
O, davasına bakan yargıçları "Komünist 
Titoist ve Sosyal Demokrat Parti de 
dahil, çeşitli türdeki Marksist 
örgütlerin üyeleri oldukları" gerekçesi 
ile reddetmiştir.

Federal Anayasa Mahkemesi yüksek 
dozda siyasal nitelikte başka bir 
davada, yine yargıçlardan biri için 
yapılan rcd talebini geri çevirmiştir. 
Bavyera Eyalet Yönetimi Federal 
Anayasa Mahkemesine başvurarak. 
Federal Alman Cumhuriyeti ile Demokratik 
Alman Cumhuriyeti arasındaki Temel 
Anlaşmanın onaylanmasını engellemeye 
çalışmıştır. Bavyera Yönetimi bu 
davada yargıçlardan birinin davaya 
bakamaması gerektiğini, çünkü dava 
mahkemenin önüne gelmeden önce bu 
yargıcın, Liberal Parti (FDP) üyele
rine Berlin'e ilişkin Dörtlü İktidar 
Anlaşması ve Temel Antlaşma ile 
ilgili bir konferans verdiğini belirt
miştir. Anayasa Mahkemesi demiştir 
ki,(53) "...yargıcın, siyasal gelişme
leri., gcrev aldığı bir Anayasa yargısı 
davasına kaynaklık etmesini bekleme
diği bir zamanda, serbestçe yorumlama 
hakkı inkar

re1 sen

ilişkilerine temas eden genel bir 
kategorinin koşulları ve fırsatlarıdır. 
Devlet ve vatandaş arasındaki ilişkide 
de durum aynıdır.(Any.md.3) ve sonuçta 
devletin gücünü elinde bulunduran 
bir yargıca da uygulanır. Yargıçtan, 
yukarıda 
etkilenmeksizin, 
uygulaması 
kendi vicdanı ile çelişkiye düştüğünü 
görürse
açıklamalı..." ve davadan çekilmelidir. 
Mahkeme şöyle devam etmektedir:"Yargıç 
ve tarafların parti üyelikleri bakı
mından aralarındaki farkın tarafsızlık 
sorunu

bahsolunan ilişkilerden 
yasaları herkese 

beklenir. Ancak eğer

taraflı olduğunuyargıç

sorunu açısından Önem taşıyabil
mesi, ancak yargıcın normal ölçüleri 
aşan güçlü bireysel ilişkilerini ve 
yandaşlığını gösteren ek koşulların 
bulunması halinde mümkündür. Örneğin 
yargıcın parti içinde çok önemli bir 
yerde bulunması, çok sıkı ilişkileri 
olması, 
olaylar

edilemez. Bu hakkın 
kullanılmasında hiç bir sağduyulu 
taraf, belirli bir hukuksal düşüncenin
önceden belirlendiği sonucuna varamaz__"
Mamafih, 
smda,

aynı davanın ileriki safha- 
anılan yargıcın Almanya'nın 

bölünmesi konusunda ki siyasal geliş
melerle ilgili Özel bir mektubu 
ortaya çıkartıldığı

verdiği kararlarda siyasal
bireysel

olarak etkilenme ihtimalinin bulunması, 
gibi. Böyle durumlarda saygılı bir 
taraf bile, yargıcın tarafsızlığından 
kuşkuya düşebilir"(49).

Anayasal yargı alanında Federal 
Anayasa Mahkemesi benzer 
ılımlı ölçüler kabul etmiştir. Anayasa 
Mahkemesi yargıçlarının üstlendikleri 
görevin özel önemi ve 
kararların siyasal niteliği dikkate 
alınırsa, bunların reddi 
daha katı ölçülere gerek olup olmadığı 
meselesi ortaya çıkar.(50).
Anayasa Mahkemesi 1953’de verdiği 
bir kararda açıkça, "Anayasa Mahkemesi 
yargıcının belirli bir partiye dahil 
olması, onun ne bu makamdan ihraç 
edilmesi ne de reddedilmesi için bir 
neden oluşturur", demektedir.(51) 
Mahkeme bu düşüncesini 1960

tutumlardanve
Mahkeme,

yargıcı red talebini kabul etmiştir(54). 
Mahkeme talebi, yargıcın kendi siyasaJ 
görüşlerini
açıkladığı için değil, 
dava devam 
hukuksal

zaman

değerlendirmelerinive
fakat henüznitelikte ederken partinin

gcrüşü ile aynı tarafta yer 
aldığı için, kabul etmiştir.

Yargıcın sendikal faaliyetlerle 
ilişkisi ile ilgili yayınlanmış 
karar hemen hemen hiç yoktur. Bunun 
nedeni, böyle bir sorunun sadece iş 
mahkemeleri alanında ortaya çıkabilir 
olmasıdır. Bütün iş mahkemelerine 
meslekten olmayan ücretsiz yargıçlar, 
(-Iş Mahkemeleri J -
36,37,11,41,43)

bir

verdikleri

konusunda

Federal

Yasası- md.16,22,23, 
sendika safhalarından 

veya işçi kuruluşlarından ve işveren 
federasyonundan gelmektedir.
İlkle, 41,1,2,22 u

(Bk.özel- 
Nr. 1-4, 23,11 İştarihli
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Mahkemeleri Kanunu). O yüzden, bu 
kurumlaşmış katılmanın ışığı altında 
yargıçların sendika üyelikleri ve 
faaliyetleri nedeni ile red talepleri— 
nin pek ender olduğu görülür. Yayın
lanmış ender kararlarında birinde 
Federal İş Mahkemesi (55) sadecer iş 
davalarında mahkemelerin özel kompozis
yonuna işaret ederek, 
talebini geri çevirmiştir.

Uzunca bir süreden ten Alman 
Hukuk düşüncesinin başlıca konuların
dan biri "siyasal yargıç" (62) konusu- 

metodolojisi teorisi, 
bilim felsefesi ve yargıçlar üzerine 
sosyolojik çalışmalar göstermiştir 
ki, yasaların tamamen tarafsa z uygula
yıcısı anlamında "siyasetdışı" denilen 
yargıç tipi, ya ütopiktir ya da saf 
ideolojiktir, 
alınmasında

dur. Hukuk

yargıcı red
Bu ç 3iışmalar, ka rar 
sınırlayıcı

olmadığı zaman, yargıçların 
pol i tik a 1 ar ı belir 1 ev.ici",
biçimlendiren" ve "özerk" tavırları 
ile yasama işlevine ne denli taştık
larını göstermiştir.

Bunlar aynı zamanda, yargısal 
faaliyetin, kuvvetler ayrılığı ilke
sine uyumlu olsa bile, hangi ölçüde 
"siyasal " faaliyet olduğunu göstermiş
tir. "Serbest bırakılmış üçüncü 
kuvveti kimin sınırlayacağı, çözüle
memiş bir sorun olarak belirmektedir: 
Yargı üzerinde demokratik denetim 
sor u r ıu (qui c»ıstodie custodes)(6 4). 
Özellikle yasalar, davranış ve karar 
alınmasındaki "kuraldışı" belirleyici
leri yargı pratiğinden eleyemeyecek- 
leri için, "siyasal ılımlılık" açısın
dan mevzuat hükümleri, sadece itidale 
çek az etkili olacaktır. Yargıçları 
kendi faaliyetlerinin siyasal niteliği 
üzerinde bilinçlendirmek gerekmektedir: 
Demokratik devlet içinde kendi işlev
lerini ve

ölçüler
"sosyal
"hukuku

Doktrinde Durum

Yargının 
objek tif1iğine 
nedeni ile yargıçların 
sendikal faaliyetlerde "iç" bağımsız
lıkları sorunu, günümüz Alman hukukçu
larını ilgilendiren ana konulardan biri 
değildir(56). Yakın zamana kadar tu 
konuda sadece bir kaç yayının bulun
ması, bu durumun bir kanıtıdır(57). 
Bunun karşısında, Alman Yargıçlar 
Yasasının 1961'deki hazırlık çalışma
ları esnasındaki fırtınalı tartışma
lardan sonra şimdi bu sorunun genel 
olarak çözülmüş olduğu izlenimine 
kapılıriabilir. Bu yasadaki hükümler 
yaygın olarak kabul edilmiş ve istik
rarlı bir içtihat çizgisi tutturulmuş
tur. Doktrinde çoğunluk görüşü(58) 
ve şerhler(59) bu çizgiyi izlemiştir. 
Bu gelişme, ilk bakışta şaşırtabilir, 
çünkü kamunun dikkati hala, ilk kez 
1960 ■lar.ın sonlarına doğru öğrenci 
ayaklanması sırasında ifade edilen, 
günün başlıca siyasal konularından 
sayılabilecek "kurumların ele geçiril
mesi" ve (kamu hizmeti yasağı da 
dahil), "radikallerin kamu hizmetine 
alınması" sorunu üzerinde odaklaşmış
tır.

tarafsızlığına 
tehlike

ve
oluşturması 
parti ve

rollerini düşünmelerine 
tanımak ve bu münasebetleolanak

onların siyasal konularda kişilikle
rini geliştirerek, kendi kendilerini 

"denetlemeye" ve"sınırlamaya",
"eleştirmeye" yöneltmek(65).

gerçekten
"Siyasal

hukukyargıç"
eğitimi ve bunun reformu sorunlarından 
biri haline gelmektedir (66). Bu demektir- 
ki, önemsenmeyen ve geniş kapsamlı 
sorunların gelişimine göre, yargıçla
rın parti ve sendikal ilişkilerinin 
tu özel yönü, hukuk bilimi bakımından

çünkü bu 
geniş

sorunu,

Konumuzun yine de Alman dektrini
nin ilgisini çekmemesi 
olmayacaktır, çünkü 
sorunu, Alman Yargıçları bakımından 
sivri bir sorun haline hemen hemen 
hiç gelmez.(60) Yukarıda belirtildiği 
gibi tartışmayı, yargıçların bakanlar

tarafından

şaşırtıcı
"radikaller"

önerr.e sahiptir, 
yukarıda belirtilen

b.i. r v eçhes i nden

daha az 
sorun,
sorunun narjinal 
daha fazla bir şey değildir.ve yönetim kurulları 

siyasal nedenlerle seçilmesi ve 
atanması ile ilgili olanlarda dahil, 
dışarıdan müdahalelere karşı 
bağımsızlıkları sorunu oluşturmakta
dır (61). Hakim görüş,
‘seçiminde yeni ve değişik metodlar

siyasal

Yönlendirici İlkeler"dış"
size birÇalışmamı özetlerken.

Alman bakış açısından hitap ederek, 
bazı temel ilkeleri sunmak istiyorum. 
Bunlar benim değindiğim, 
çalışma çerçevesinde daha derinleme-

. yargıçların

getirerek, halen varolan 
etkileme ihtimallerinin sınırlanması fakat bu

istemektedir.
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yısayla davadan el çektirilmesi de 
dahildir. Red talebi, yargıcın belir]i 
bir partiye ya da sendikaya üye 
olmasına dayandırılamaz. Ancak ezel 
koşulların varlığı halinde haklı 
görülebilir. Bunun için aşağıdakiler 
birer ölçü olarak kullanılabilir: 
Yargıcın siyasal faaliyetinin türü,

davanın, 
kanaatinin 

dava

sine açıklayamayacağım özgün sorunlara 
kişisel yanıtlanırdır.

Yargıçlara siyasal parti ve 
üyeliğinin yasaklanmasısendika

Alman Anayasasını ihlal eder. Yargıç-
atanmalarındaların seçilmelerinde, 

ve yükselmelerinde "dış" bağımsızlık
larını koruyabilmek için, partilerin 
ve sendikaların etkileri, usulüne uy-

indirilmelidir.
genişliği ve yoğunluğu; 
taraflarının siyasal 
türü, genişliği ve yoğunluğu; 
konusu ile ilgili özel koşullar ve 
siyasal nitelikleri gibi, bu unsurla- 

J: i.r bir .i. ne oranı. İlkelerin daha 
ayrıntılı olarak belirlenmesi mümkün 
görünmemekt edir. " İç" 
bad ı ms j z 1 ığ a nın

gun olarak 
Ayrıca, atama işlemleri orantılılık 
esaslarını dikkate almalıdır. Yargıç, 
görevi sırasında ve dışarıda siyasal

İçendi ro 1 ü

en aza

rı nfaaliyetini sürdürürken, 
ve işlevi haline gelen, -disiplin
ile ilgili- sınırları gözetmek gibi, 
özel bir yükümlülük altındadır ("Ölçü
lülüğe çağrı"). Yargıçların "iç" 
bağımsızlığını korunak ve vatandaşları 
yargının tarafgirliğinden ve önyargı
sından uzak tutmak için, taraflara 
tanınan yargıcı reddetmek hakkı 
gerekli, ve yeterlidir. Bur. a, dava 
konusuna ya da taraflardan birine 
yargıcın özel bir yakınlığı dola-

ve "Dış" yargı 
müdahalelerden en

biçimde korunması, yargıcın 
'herkese hizmet veren" ve

etkili 
kendisini,
"yansız yönetici" olarak, toplumsal 
kişiliğini ve işlevini eleştirel bir 
anlayışla sınırlaması', halinde mümkün
dür. Hukuk okullarındaki öğretim ve 
sonraki eğitim bu amaçlara ulaşmak 
için çaba göstermelidir.

Dipnot 1 a rı :

(*) Prof.Dr . Peter GTLLES1 in, İng i lizce 
adı "GEPMANY: JÖDICIAL INüEPENDENCE 
AND ThE 3NVGLVEMENT GF JUDGES IN 
PARTY POLITl'CS AND İ RADE UNION ACTIVITIES" 
adlı bu makalesi,

"Ricbterliche

Birlik (CDU) : 1980'nin sonunda üye 
sayısı 639.320 ; Bavyaera Hrıstiyan 
Sosyal Birlik (CSU) 28 Mart 1980'de 
üye sayısı 170.084 ; Serbest Demokrat 
Parti (F.D.P.) nin 1981*in ortasında 
üye sayısı 85.989. Bkz: Der Fisher 
Weltalmanacb 1982, Frankfurt a. M. 
1981, sh. 291.
(5) Sendikaların üst Örgütü olan 
(DGE)'nin 1980'dek.i üyesi 7.882,527'- 
dir. DGE endüstrinin değişik sektörle
rinde faaliyet gösteren çeşitli 
sendikalardan oluşmaktadır. Bkz: 
Statistiscbes Jahrbuch 1981 fuer die 
Bundesreputlik Deutschland, Stuttgart- 
Mainz 1981, sh. 291.
DGE'nin yanında daha küçük sendikalar
da vardır. Bkz: Der Fi seher Weltalmanach 
1982 (not 1), sh.511/12.
(6) Bkz. Statisches Jahrbuch 1981, 
supra not 1, 3.1 (sh. 50).

urıabhangigkeit 
und parteipolitisehe Eindung von 
Richtern" adıyla, Deutsche Richter- 
zeiturıg 1983, Seite 41 ff' de ve

Shetreet, S. and Deschenes, J. 
(eds) Judicial Independence, 1985, 
Martinus Nijhcff Publisbers, Dcdrecht/ 
Boston/Lancaster

yayınlanmış, İngilizce ayrı 
basımından Türkçeye çevrilmiştir.
(1) AY md. 21, fık.2 ve 3.
(2) AY md.5, fık.l, 2 ve 3.
(3) AY md.9, fık.l, 2 ve 3.
(4) Sosyal Demokrat Parti (SDP) :

sayısı yaklaşık
Alman Frıstiyan Demokrat

31.12.1979'da üye 
982.000;
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düşünceleri 
dahil

edi1en sonuçları ve
CDU'nun genel politikasına 
etmek, BACDJ1nin görevidir.

(7) "Parteienstaat" için ayrıca bkz. 
Meyers Enzyklopaedisches Lex.ikcn, 
vol. 18 (Of-Pold), Mannheim 1976, 
Başlık "Parteienstaat", sh. 252/33.
(8) Bkz. R. VJassermann, : Gorlitz 
(der), Handlexikon zur Rechtswisser?chaft 
(Reinbek fcei Hamburg 1972), vol. 1, 
başlık "Ju&tizstaat" sh. 242.

Bkz. faaliyet raporu, ibid., sh.3,
sub. B, 3.
O halde hiç kimse sadece kendi isteğiy
le BACDJ üyesi olamaz; bunun karşısın
da üyelik ancak bir kimsenin gcrevi 
veya işlevi veya yürütme kurulunun 
ezel olarak atamasıyla kazanılabilir. 
Bunun görünüşte eyalet dernekleri 
(L.ACCJ) ile fark.l ı olduğu görünmekte
dir.

(9) Supra, note 6, 15.2 (sh. 323).
Justiz im 
(Darmstadt,

(10) Ruüolf VJassermann, 
Sozialen Rechsstaat 
Neuwied 1974) , sh. 45.
(11) Bkz. Hans-Ernst Botteber,
Selbstverstandnis 
erganisierter Richter unc StaatsanwaJ.te", 
Kritische Justiz (KJ), 1981, sh.172-181, 
özellikle kaynak belirtmediği sh. 
173. "GTV in der Rechtspflege" adında 
bir sendika dergisi bulunmaktadır.

ibid. Bununla beraber 
ve savcıların

"Zum bir yayını 
CCU'nunkini

BACDJ'nin kendine sit 
bulunmamakta, 
kullanmaktadır. Bu da mantıksaldır,

CDU'nun

aev;er sc ha f 11 i ch fakat

çünkü BACDJ'nin tutumları 
merkez idare kurulu tarafından idare
edilmektedir. Bkz. faaliyet raporu, 
ibid., sh. 6, sub. B, 7.

Botteber,
Bremen'de, 
yüzde 25'i sendika üyesidir (Bremen'- 
de yargıçların toplam sayısı 233'e 
varmaktadır; bkz. Statistisches 
Jahrbuch 1981, supra nete 6, 15.2.2. 
sh.323.

ibid.,(14) Bkz. faaliyet raporu, 
note 13, sh. 3, sub. B, 2.
(15) CDU*dan elde edilen bilgiye 
gere.
(16) 1981'in ortasında FDP'nin 85.989 
üyesi vardır.

yargıç

(12) Bkz. Recht und Politik (Rup) 
1980, sh. 60 (61). Justiz im sozialen(17) VJassermanr.

Rechtstaat (Darmstadt, Neuwied 1974),
ASJgerçektenyargıcın

üyesi olduğu kesin olarak saptanama- 
maktadır, çünkü derneğin tüzüğüne 
göre "SPD'nin üyesi olan veya hukuk 
sorunları ile profesyonel 
ilgilenen ya da hukuksal, yargısal 

konularda. kişisel bilgi 
ASJ yöne tim kurulu

Kaç sh, 42.
Yaraıçlar Federasyonu (DRB),

(DPİZ)Alman 
"Deutsche 
dergisini çıkarmaktadır.

R.i chterzei tung"
olarak

(18) Nassermann tarafından vurgulanan 
note 16, sh. 43-a ASJ'ninve idari elay- ibid., 

önceki başkanı.sahibi olan ve 
tarafından üye defterine kaydedilen

ibid. ibid., note 
DRİZ -1975, 

in: Festqa.be

VJassermann,
45; Heimeshcff,

261(264); Hana.ck,
Heinrich Herrfahrt (der.) Erıch

127 (142), 
für die

(19) Bkz. 
16, p.

ASJ'nin üyesidir.",herkes,
ASJ'nin yayın organı aylık 
und Folitik" tir.

"Recht
sh.
fuer
Winge, Marburg 1961, 
note
Çivilistisehe

tarafından sh.(13) BACDJ başkanlığı 
17.3.1977 - 23.10.1981 seçim ooneır.ı 
faaliyet raporuna göre, sh. 1, sub. 
A. BACDJ'nin faaliyet çerçevesi, 
ibid. sh. 2 sub B 2, şu biçimde 

"Hukuk politikaları

Archiv80; Kütler, 162(AcP),
(196), sh. 104 (108) note 10.

Fraxis

ibid., noteHeimeshoff,(20) Bkz.
19, sh. 264.
Buna ek olarak, bir yargıcın görevi 
ile belirli faaliyetlerinin uyuşmaz- 
lığ.ı hakkında mevzuat hükümleri 
vardır. Bkz. § § 4. fıkra 1 ve 36

tanımlanmıştır, 
konularında partinin yönetim kuruluna

olduğu gibi,komitesine 
Eur.destag'daki (Almanya - 

Meclisi)
ve usul
CDU/CSU'nun
daki Parlementonun Alt

tavsiyelerde bulur.mcik 
izlediğimeclis grubuna 

ve desteklemek, 
hukuk politikalarını federal 
eyalet düzeyinde mümkün olduğu kadar 
koordine etmek, CDU'nur. hukuk Po1 ip

talimi nin ve uygulamanın 
buradan elde

CDU'nun DRIG.
(21) Supra, note il ve 5.
(22) Werle, in : der E. Blankenburg.
Emp.irische Rechtssozioloçie (Muenchen

ve

1arını hukuk 
her alanına yaymak ve 55



(GVG)'nin 9.5.1975Teşkilatı Yasası 
tarihli değişik 1. paragrafı.1972).

(24) Bkz. Wassermann., op. cit., note
(32) Bkz. yargıçların davadan çekilme’.- 

da reddedilmeleri, note 3923. si ya 
ibid.no te 

264;
(25) Bkz. Heimesboff,
19, sh. 261, no.
Litten, supra, nete 23, sh.
Daha fazla ayrıntı için bkz. ayrıca, 
F.K. Fromme.;
und Pflicht zur Sachlichkeit", 
Frankfurter 
Eylül 8, 1981,
Gilles, Humane 
1977, sh. 78.
(26) AY. md. 95/II. § § 5, 10 Richter- 
wahlgesetz (yargı 
Richterwahlgesetz'nin
1950, as an\ Aenderungsgesetz tarafın
dan 30.7.1963.
Berlin, Brerr.en, Hambu rg,
Schleswig-Holstein gibi bir çek 
eyalet kendi yargıç seçme heyetlerini 
yürürlüğe koymuşlardır.
(27) Gesetz ueber das Bundesverfassungs- 
gericht (BVerfGG) 12.3.1951 tarihli 
olup, 3.2.1971 tarihinde değiştiril- 
miştir.
Görev yerinin parti temsilciliğine 
göre dengeli doldurulması sayesinde 
belirli bir tarafsızlık sağlanmıştır. 
Ayrıca bkz. M. Wolff, supra, note 
26, sh. 78 ve genel olarak, Billing, 
Das Problem der Ricbterwahl zum 
Eundesverfassungsgericht (1969).
(28) Bkz. 23.5.1979 tarihli AY md. 
97/1.

supra, 
2, 5 ve sh. (33) Yargıcın kişisel bağımsızlığın 

23.5.1949" tarihli Anayasanın 97. md. 
fıkrası ile garanti edilmiştir.

S 7/II fıkrası yargıcın

31.

II.Politische Berufung 
in : Anayasanın 

görevden alınmasına ya da yer değiştir
mesine karşı korumaktadır.Zeitung, 

in: der 
Kronterg

Allgemeine 
ve M. Wolf, 

Justiz, güçler ayrı lığının20/11,Anayasa
bir parçası olarak yargının örgütsel 
bağımsızlığını korumaktadır.

3, md.(34) Bkz. supra, notes 1, 2
21, II, md. 9 III.
(35) 19.4.1972 tarihli Alman Yargıçlar 
Yasası, supra note 30.
(36) Herkesçe bilinen, 
mesleğinin 
ilkelerine uyumlu olarak, Bkz. Anayasa 
33/V, ayrıca Ekz. 
nc.19, sh. 263 ve oradaki net 28.
(37) 3.1.1977 tarihinde ilan edilen, 
14.7.1953 tarihli Federal 
Yasası.

seçim yasası). 
25 Ağustos

Baden-Wurtterrfcerg, 
Hessen und

"memurluk
kuralları"geleneksel

Heimeshoft, supra

Memurlar

(38) Yargıçlar memur değildir (Bkz. 
örneğin. Alman Yargıçlar Yasası § § 46, 
71) fakat statüleri memurluk ile 
ayrıldı r.
(39) 3.2.1971 tarihinde ilan edilen, 
12.3.1951 tarihli Federal 
Anayasa Mahkemesi Yasası § § 18,10.

Alman

hakkında eyalet 
kapsayan hemen

Anayasal sorunlar 
yargı yetkilerini 
hemen tüm usul yasaları, bu bölümlere

tekrar
(29) Yargıcın bağımsız ve yasayla 
bağlı olduğu hakkıncaki hükümler 
için, Bkz. 11.11.1953 tarihli Baden- 
Württemfcerg Eyaleti Anayasası md. 65 
II; 2.12.1946 t.e. Bayern AY. mc. 
85; 1.9.1950 tarihli Berlin AY. md. 
63 I; 21.12.1947 tarihil Bremen AY. 
md. 135 I; 6.6.1952 tarihli Hamburg 
AY. md. 62; 1.12.1946 tarihli Hessen 
AY. md. 126 II; 13.4.1951 tarihli 
geçici Niedersachsen AY. md. 39 III; 
18.6.1950 tarihli Nordmein Westfalen 
AY. md. 3 III; 18.5.1947 tarihli 
Rheinland-Pfalz AY. md. 121; 15.12.1947 
tarihli Saarland AY. md. 113; 13.12.1949 
tarihli Schleswig-Holstein AY. md. 36 I.
(30) Bkz. 8.9.1961 tarihli Alman 
Yargıçlar Yasasının 19.4.1972 tarihli 
değişik 25. paragrafı.
(31) 21.1.1877 tarihli Mahkemeler

benzemekte ya da bunları 
etmektedirler.
(40) 3.2.1971 tarihinde ilan edilen, 
12.3.1951 tarihli Federal Alman 
Anayasa Mahkemesi Yasası 18. paragraf 
II. fıkrası, ayrıca bkz. supra note
39.
(41) 15. ve 16. paragrafa uygun 
olarak, 12.12.1846 tarihli Gesetz 
ueber den Statsgerichtshof (Hessen).
(42) PerTh. Maunz/B. Schmidt-Bleibtreu/
Franz Klein/G. Ulsamer, Alman Anayasa 
Mahkemesi Kanunu, Loseblatt-Kcmrrentar, 
Stand Eylül 1979, § 18. RdNr. 7
(sh. 9).

(43) İbid., supra, nete 39.
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(55) Entscheidung des Bundesarbeits- 
gerichts (BAGE) vol. 20, sh. 271.
(56) Özellikle tarihsel ardalana 
ilişkin referanslar için bkz. örneğin: 
Eserhardt Schmidt, in: Der Richter 
(KÖln, Berlin 1963), sh. 138-163= 
Deutsche Richterzeitung (DRİZ) 1962, 
sh. 401.
(57) Örneğin bkz. Niethammer-Vonberg, 
op cit, note 56; Dieter Simon, Die 
Unabhaengigkeit des Richters (Darmstad 
1975}; Heimeshöff, DRİZ 1975, sh. 
261.
(53) Örneğin bkz.
Zi viIprozessrecht,
Auf1. (1981),
(sh.131).

(44) 30.].1977 tarihli Zivilprozess- 
ordnung (ZPO) 12.9.1950 tarihinde ilan 
edilmiş, 18.7.1979 tarihli değişiklik.
(45) Bkz. no. 39.
(46) Bkz. Heimeshöf f, ibid., no. 4, 
sh. 261.
(47) 29.6.1920 tarihinde verilen 
karar, Reicbtsgerichtsenscheidungen 
in Strafsachen (RGSt) vol 55. sh. 
56/57. Sonuçta, İmparatorluk Yüksek 
Mahkemesi, yargıcın yeni Anayasa'daki 
and içmeyi kabul etmemesi üzerine, 
bunu tarafsızlığın yokluğuna bir 
delil sayarak yargıcı tarafgir olması 
nedeniyle, davalının red talebini 
kabul etmiştir, ibid. sh. 58.
(48) Bundesgerichtsof (BGH), Mcnats- 
schrift fuer deutsches Recht (MDR), 
1957, sh. 16; davanın olayları W. 
Dallinger tarafından aktarılmaktadır.
(49) Oberlanesgericht (OLG) Koblenz, 
Neue Juristische Wochensc.hrift (NJW) 
1969, sh. 1177.

Rosenberg/Schwar, 
Lehbuch, 

paragraf 25/II 2 a
13.

örneğin Zoller/Volkommer, 
Kommentar, 12 

III 3c

(59) Bkz.
Sivilpcressordnung,
Aufl (3.972), paragraf 42 Anm. 
(sh. 245).
(60) Bu, tüm yargıç adaylarını tipik 
bir Alman dikkatliliği ile denetleyen 
istihbarat 
faaliyetlerine karşı çalışmasından 
ötürü olmalıdır.

yeraltıteşkilatının
Bundesver-(50) Entscheidung des 

fassungsgerichts (BVerfGE)r vol. 
sh. 171 "(172). Yargıç Wand karşı oy 
yazısında, belirli bir davada taraflı-

Federal

35,
ibid., 

264; Eromme,
supra, 
ibid.,

Heimeshöff, 
sh.

(61) Bkz. 
note 
supra note 25.

4,lıktan kuşkulanmak için
Anayasa Mahkemesi düzeyi ve 
davaya bakma usulü 
kullanılabilir ölçü sağlamadığından, 
bütün usul yasalarında tarafgirlikten 

standartlarının

bunun
herhangi bir op.Litten ve Wassermann,(62) Bkz. 

cit., supra note 23.
der.in:Wiethoiter,(63) Bkz. R.

Wassermann, Erziehung zum Establıs
(Karlsruhe 1969), sh. -“31 

22); Simon, op. cit. supra,

aynıkuşkulanma 
olması gerektiği görüşündedir, (ibid., 
sh. 176) men t,

(sh.
note 57, sh. 113.295, Bkz.(51) BVerfGE vol. 2, sh. 

BVerfGe vol. 32, sh. 288 (291). in: DerSchumacher,(64) Per A.
Richeter (Koeln), Berlin 196^, 
126-131 (sh. 129).

sh.(52) BVerfGe vol. 11, sh. 1.
(53) BVerfGe vol. 35, sh. 171 (174).

35, sh. 246 (253).
kendi

DRİZHeimshoff,(65) Örneğin bkz.
1975, sh. 263.
(66) Örneğin bkz. 
der. Wassermann, Erziehung zum Estab- 
lishrne Karlsruhe 1969), sh. 35-49.

(54) BVerfGe vol.
Bununla beraber 3 
görüşlerini karşı oy yazısında belir
terek, taraflılığı kabul etmişlerdir.

yargıç,
in:Wassermann
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SENDİKALAR KANUNU İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
GREV VE LOKAVT KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Prof.Dr. Nuri ÇELİK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Cgretim Üyesi

2821 sayılı Sendikalar Kanunu 
ile 2822 sayılı Tbplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanununda, uygulamada 
çıkan
amacıyla, 3449 ve 3451 sayılı kanunlar 
çıkarılarak değişiklikler yapılmış 
ve bunlar Resmî Gazetede yayınlanarak 
(RG, 2 Haziran 1988, 19830) yayımı 
tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu 
değişiklikler aşağıda kısaca açıklan
mak tadır .

sendikanın kurulacağı işkolunda en 
az bir yıldan beri fiilen çalışır 
olduklarını kanıtlayan belgeler 
sözündeki bir yıllık şarta ilişkin 
ifade de kaldırılmıştır.

aksaklıkların giderilmesi

3- Organlara ilişkin ortak
hükümler

Kanunun 9. maddesinin altıncı 
fıkrasında yer alan yöneticilerin 
kamu kurum ve kuruluşları ile ortak
lıklarında görev almaları halinde 
sendika ve konfederasyondaki görevle
rinin sona ereceği yolundaki hükmün 
sonuna, diğer kanunlarda hüküm bulun- 

halinde bu fıkranın uygulanmaya-

1.2821 Sayılı Sendikalar Kanununda 
3449 Sayılı Kanunla Yapılan Değişik-
likler

1- Kurucularda aranacak nitelik ması
cağı hükmü getirilerek altıncı fıkraya 
açıklık sağlanmıştır.

ler
Sendika kuruculuğu şartlarını 

düzenleyen 5. maddede yer alan, sendi
kanın kurulacağı işkolunda en az bir 
yıldan beri çalışır olma şartındaki 
"en az bir yıldan beri" ifadesi 
kaldırılmıştır. Böylece, 
kurulacağı işkolunda fiilen çalışır 
olma şartı kuruculuk için yeterli, 
olacaktır. Ayrıca, aynı maddenin 
birinci fıkrasında sayılan Toplu Iş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
bazı maddelerine göre hüküm giymemiş 
olma şartı, bu maddelere göre altı 

daha fazla hüküm giymemiş olma

Aynı maddeye getirilen önemli
işverenbir diğer fıkraya göre, 

sendikalarında üyelerin genel kurulda 
ve diğer zorunlu organlarda kaç kişi 
ile temsil edebilecekleri tüzüklerinde 
belirtilecektir.Bu 
işkolu gibi bazı işkollarında işveren 
sendikalarının daha çok tüze], kişi 
niteliğindeki işverenler tarafından 
kurulmalarında işveren 
azlığı yüzünden organların oluşturula- 
mamasından doğan zorluklar gözönüne 
alınarak getirilmiş, işveren sendika
larının kuruluşunda ve işleyişinde 
kolaylık sağlanmıştır.

sendikanın
hüküm çimento

sayısının

ay ve
şeklinde değiştirilerek hafifletilmiş 
bulunmaktadır. Bu suretle, anılan 
kanunda sayılan suçlardan altı aydan 

mahkum olanlara kurucu olabilme 4- Genel kurulların görevleriaza
imkanı tanınmıştır.

Kanunun 11. maddesin'in 0.bendin
de yapılan bir değişiklikle genel 
kurulun yetki vermesi halinde yönetim 
kuruluna sendika şubesi açma, birleş
tirme veya kapatma imkanı tanınmıştır.

2- Kuruluşta uyulacak usul
madde

kanunun
Yukarıda belirtilen 5.

olarak.değişikliğine uygun 
6. maddesinde kurucuların vermeleri 
gereken belgeler arasında sayılan, 5



kazanılmış sayılacağı hükmü getiril 
miştir.

5— Seçimlerde uyulacak esaslar

Kanunun 14. maddesinin onbirinci 
fıkrasına yapılan bir ekle, genel 
kurul seçim sonuçlarına karşı ilgili
lerin 52. maddeye göre itiraz edebile
ceği hükmü getirilmiştir. Bu hüküm 
mevcut durumu ve uygulamayı değiştire
cek bir düzenleme niteliğinde değildir.

10. maddeden

Sendikaya üye olup olmama8-
özgürlüğü

Sendikalar Kanununun 31. maddesi
nin beşinci fıkrasına yapılan bir 
ekle, işçilerin sendikaya üye olmaları 
ve olmamalarından dolayı da işten

farklıUygulamada asıl sorun 
kaynaklanmaktadır. Gerçekten, uyuşmaz
lıklar 10. maddede yer alan şube

seçiminin

çıkarılamayacakları 
muameleye tabi 
açıkça hükme bağlanmıştır.

aykırılık halinde, aynı 
maddenin son fıkrasındaki bir. yıllık 
ücretten az olamayacak bir kötüniyet

teminat

veya
tutulamayacakları 

Böylece,
genel kuruluna delege 
iptali ile ilgili olup bu noktada 
14. maddedeki seçim kurulu hakiminin 
mi yoksa iş mahkemesinin mi görevli

tereddütlerden

bu hükme

hükmedilmesitazminatına
Buğüne kadarkikonusundaki

Bu sorunu çözümleyici
olacağı 
doğmaktadır.
hükmün 10. madde sonuna veya 
maddeye getirilmesi gerekirdi.

Ayrıca Kanunun 14. maddesinin 
ondördüncü fıkrasmda, 
bir yıllık şartın kaldırılması sonucu 
gerekli değişiklikler yapılmıştır.

altına alınmıştır, 
uygulamada, Yargıtayca bu durumlarda 

maddesindeki ihbar52. İş Kanununun 13. 
öneline ait ücretin üç katı tutarında
ki kötüniyet tazminatına hükmedilmek-

5. maddedeki teydi.

9- Temsilcinin görev süresi
Sendikalar Kanununun 35. madde

sinde yer alan "Temsilcilerin görevi, 
toplu iş sözleşmesinin bitimi ile 

bulur" hükmü, "Temsilcilerin

6- Üyeliğin kazanılması
22.kanunununSendikalar

fıkrasındakibirincimaddesinin 
"Birden çok sendikaya üye olunması 
halinde tüm üyelikler geçersizdir" 
hükmü Yargıtay kararlarına uygun 
olarak 25. maddeye uygun hale getiri
lerek "sonraki üyelikler geçersizdir" 
şeklinde değiştirilmiştir.

Kanunun 22. maddesinin dördüncü

son
görevi, sendikanın yetkisi süresince 
devam eder" şeklinde değiştirilmiştir. 
İfadesi pek yeterli olmayan bu deği
şiklikle toplu sözleşmenin bitiminden 

yeni sözleşme yetkisinin kazanıl- 
temsilcilerin

sonra 
masından
atanabilmesi veya sözleşmenin bitim 
tarihinde yetkiyi kazanmış sendika 
temsilcilerinin görevi sürdürmeleri 
imkanı sağlanmış olmaktadır.

itibaren
fıkrası da değiştirilerek üyeliği 
kesinleşen işçinin üye kayıt fişinin 
bir nüshasının işverene gönderilmesi 
zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak 
işverenin toplu sözleşme yetkisine 
karşı itirazda bulunabilmesinin 
sağlanması için, 2822 sayılı Kanunun 
13. maddesinde de değişiklik yapılarak, 
yetki için bakanlığa başvuran sendika
nın kendisinde bulunan üyelik fişleri
ni üç işgünü içinde işverene vermesi 
zorunluluğu getirilmiştir.

10- Yasak faaliyetler
Sendikalara ve konfederasyonlara 

yasak edilen faaliyetlere ilişkin 
37. maddenin ikinci fıkrasında yer 
alan istisna hükmündeki "faaliyetler" 
sözcüğünden sonraya, "ve açıklamalar" 
eki getirilmiş ve böylece üyelerin 
münhasıran ekonomik ve sosyal hak ve 
menfaatlerinin korunması ve geliştiril
mesi amacıyla yapılan sendikal faali
yetler gibi açıklamaların da siyasi 
faaliyet sayılmayacağı açıkça belirtil
miştir.

7- Üyeliğin sona ermesi
Sendikalar kanununun

maddesinin ikinci fıkrası 22. maddeye 
Yargıtay'm görüşü

çerçevesinde değiştirilmiş ve sendika
dan çekilmenin notere başvuru tarihin
den itibaren üç ay sonra geçerli 
olacağı hükmünden sonraya, sendikadan 
çekilenin üç aylık süre içinde başka 
bir sendikaya üye olması halinde 
yeni üyeliğin bu sürenin bitiminde

25.

uygun olarak

11- Sendika ve konfederasyonların
giderleri

Sendikalar Kanununun 44. maddesi
nin "Sendika ve konfederasyonlar, 
gelirlerini amaçları ve bu Kanunda
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gösterilen faaliyetleri 
kullanamazlar" 
fıkrasına, "Ancak,
Kurumuna devredilmek üzere 
eğitim tesisleri de yaptırabilir 
veya bu amaçla bağışta bulunabilirler" 
hükmü eklenmiştir.

Aynı maddenin üçüncü fıkrasının 
başına "Vergi Usul Kanununa göre" 
ibaresi eklenerek demirbaşların 
gider olarak işlem görmemesi esasına 
açıklık getirilmiştir.

Maddede yapılan önemli sayıla
bilecek değişiklik son fıkra ile 
ilgilidir. Sendika ve konfederasyonla
rın hiç kimseye borç veremeyeceklerine 
ilişkin fıkranın sonuna şöyle bir 
hüküm eklenmiştir. "Ancak, nakit 
gelirlerinin yüzde beşini aşmamak 
kaydıyla sosyal amaçlı harcamaya, 
genel kurul kararıyla yönetim kurul
ları yetkilendirebilirler."

dışında 
şeklindeki birinci 

İş ve İşçi Bulma ' 
mesleki

maddede yapılan değişiklikle, bu 
konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına da mahkemeye başvurma 
imkanı sağlanmıştır.

15- Ceza hükümleri
Sendikal»r cezayaKanununun

ilişkin 59. maddesinin üçüncü bendine 
yapılan ekle, 44. maddenin bir ve 
dördüncü fıkralarına aykırılık halleri 
de bu bent kapsamına sokulmuştur.

aidat3 6- İşçi sendikalarına 
kesilmesi

İşçi sendikalarına aidat kesilme- 
maddenin birinci 
bir değişiklik 

Bugüne kadar sadece 
olan

sine ilişkin 61. 
fıkrasında önemli
yapılmıştır.
toplu iş sözleşmesine taraf 
sendika
bitimine kadar olan süre için işveren
den aidat kesintisi yapmasını talep 

Yapılan değişikliğe 
taraf olma durumunda

yapılmasındansözleşmenin

edebilmekteydi. 
göre, sendika, 
olmasa yani sözleşme henüz yapılmamış 

ermiş olsa bile, yetki
ile

12- Fesih, infisah ve kapatma 
halinde malların devri

46.Sendikalar Kanununun veya sona
belgesini almış olması şartı 
sendika kesinti yapılmasını talep 
edebilecektir.

tasfiyeyedevir vemaddesindeki 
ilişkin hükümlerde esneklik sağlanmış 
ve tüzük veya genel kurul kararma 
göre devir imkanları öngörülmüştür. 
Ayrıca, bu imkanın olmadığı veya 
kuruluşun mahkeme kararıyla kapatıl
dığı veya maddede öngörülen diğer 
şartların gerçekleştiği durumlarda 
tasfiye neticesinde kalacak paraların 
hâzineye verilmesi yerine, İş ve 
İşçi Bulma Kurumunca belirlenecek 
milli bir bankaya yatırılması ve 

kuruma maledilmesi hukmu 
Yapılan değişikliğe 

ve mallar işçileri 
ve rehabilitasyon

17- Sendika hakkından yararlana
mayacaklar

sendikaSendikalar
üyesi olamayacaklara 
maddesinin 3. ve 4. bentleri yürürlük- 
ten kaldırılmıştır. Bu önemli değişik
liğe göre, din ve ibadet işlerinde 
çalışanlar ile öğrenciler işçi veya 
işveren sendikalarına üye olabılecek- 

sendika kurabileceklerdir.

Kanununun
21.ilişkin

malların 
getirilmiştir, 
göre, bu para 
mesleğe yöneltme
hizmetleri dışında kullanılamayacaktır.

ler veya
seçilenlerin18- Organlara 

görev süresi
Sendikalar 

maddesinin ikinci fıkrasında yapılan 
değişikliğe göre, bu Kanunun yürürlüğe 
airdiği tarihte sendika, sendika 
şubesi veya konfederasyonların genel 
kurulları dışındaki organlarına 
seçilmiş bulunanlardan, statülerine

fıkrası uyarınca dört veya dana 
fazla olağan genel kurul fonemini 
dolduranlar dört donem daha, 7.5.198J 
tarihinde dört dönemi doldurmayan!^ 

sekiz döneme kadar seçilebilirler. 
Geçici 4. maddenin sadece ikinci

Kanununun Geçici 4.mali13- Devletin idari ve
denetimi

ilgili olarak, 
47. maddesinde

Denetimle
Sendikalar Kanununun 
yapılan en önemli yenilik, yıl a en 
az bir defa olarak öngörülen denetimin 

kurul dönemi içerisinde 
olarak değiştirilmişolağan genel 

en az bir defa
olmasıdır.

rnnof-im Kuruluna işten el14-
çektirme ise,

KurulunaMahkemenin Yönetim
çektirmesine ılışKin dj- 7işten el



için başvurduğu tarihten itibaren üç 
işgünü içinde işverehe vermek zorunda 
olduğu hükmü getirilmiştir. Bu hükmün 
getiriliş nedeni Sendikalar Kanununun 
22. maddesinde yapılan ve yukarıda 
(1.6) açıklanan değişikliktir.

Bu değişiklikle üye kayıt fişinin 
bir nüshasının işverene gönderilmesi 
zorunluğu kaldırıldığından, işverenin 
yetkiye itiraz hakkının sağlanabilmesi 
için 13. maddeye yukarıda belirtilen 
ek hükmün getirilmesi zorunluluğu 
doğmuştur.

fıkrasında değişiklik yapıldığından, 
aynı maddenin üçüncü fıkrasına tabi 
olanlar, yani yaşlılık, 
veya emeklilik aylığı almakta olup 
genel kurul dışındaki organlarda 
görevli bulunanlar için yeni bir 
uzatma süresi konulmuş 
Bunlar mevcut 
gibi,
7.5.1983
olağan genel kurul dönemini doldurun
caya kadar ve ayrıca iki olağan 
genel kurul dönemi daha seçilebilecek
lerdir .

malullük

değildir, 
hükümde öngörüldüğü 

Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihinden itibaren dört

3- Yetki itirazı
19- Üyelik bildirimlerinin Yetki itirazını düzenleyen 15. 

maddeye, işletme sözleşmesi için 
itirazın işletme merkezinin bulunduğu 
yerdeki iş mahkemesine yapılacağı 
hükmü getirilerek, bu konudaki boşluk 
ortadan kaldırılmak istenmiştir.

yenilenmesi
Sendikalar Kanununa eklenen 

Geçici 7. maddeye göre,
Kanunun Geçici 2. 
yaptıkları üyelik 
22. madde usullerine

sendikalar, 
maddesine göre 
bildirimlerini, 

uygun olarak 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
bir yıl içinde yenilemek zorundadırlar. 
Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, 
bildirilen üyelikler bu süre sonunda

Üyeliklerin 
için yapılacak noter 

maddede belirtilen

4- Arabuluculuk
Kanunun 22. maddesinde, toplu 

görüşmede otuz gün geçmesine rağmen 
anlaşma sağlanamaması halinde arabulu
cunun atanmasına ilişkin hükümlere 
yer verilmiş, toplu görüşmeye gelmeme 
veya devam etmeme durumu ile ilgili 
bir esasa yer verilmemişti. Bu durumda 
da, anlaşmaya varılamamasında olduğu 
gibi altmış günlük sürenin geçmesi 
beklendikten
atanabileceği öne sürülmüş ve bu 
yolda uygulama yapılmış bulunmaktaydı. 
Bu boşluğu doldurmak ve sakıncalı 
duruma son vermek için 22. maddeye 
yeni fıkra eklenmiş ve toplantıya 
gelmeme veya devam etmeme durumunda 
otuz veya altmış günün geçmesi beklen
meksizin
başlatılması öngörülmüştür.

geçersiz sayılacaktır, 
yenilenmesi 
masrafları 64.
miktarın yarısı kadardır. Noter 
masrafları sadece bu işlemlere mahsus 
olmak üzere sendikalar tarafından da 
karşılanabilir. Bu maddeye göre 
bildirilecek üye sayıları bir yıllık 
bildirim süresini takip eden ilk 
istatistikte nazara alınır.

arabulucununsonra

II• 2822 sayjJLı Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununda 3451 sayılı
Kanunla Yapılan değişiklikler

arabuluculuk işlemlerinin1- Teşmil
Teşmile ilişkin 11. maddeye 

eklenen bir fıkraya göre, yetki için 
başvurulduktan sonra yetki sorunu 
çözülünceye kadar veya bu belgeyi 
aldıktan sonra yetki devam ettiği 

yetki kapsamına giren işyerleri 
için teşmil kararı alınamaz. Bununla

mevcut
düzenlemeye açıklık getirilmiş olmak
tadır.

5— Grev ve Lokavt yasakları
Kanunun 29. maddesinin 3 ve 5. 

bentlerinde değişiklikler yapılmıştır.
Bu maddenin 3. 

değişikiiğe yer verilmiştir. Birinci 
değişiklik ile Kömür İşleri için 
konulan yasak uygulamada sorun yarata
bilecek bir ölçüt ile kısıtlanarak, 
sadece termik santrallarını besleyen 
linyit üretimi için öngörülmüş olmak
tadır. Bu bentteki ikinci değişiklik 
ise, grev ve lokavt yasağının alanını 
genişletici niteliktedir. Bu değişikl- 
le grev ve lokavt 
nafta

bendinde ikisurece

uygulamada sorun yaratan

2— Yetki tespiti için başvuru
Kanunun 13. maddesinin ilk 

fıkrasına, işçi sendikasının kendisin— 
de bulunan üyelik fişlerini Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki yasağı, üretimi 

veya tabii gazdan başlayan
8



petrokimya işlerine de teşmil edilmiş
tir.

Maddenin dördüncü fıkrasındaki, 
işyeri ve çevresinde barınma vasıtala
rının şeklindekiAynı maddenin 5. bendindeki 

grev yasakları arasında yer alan 
"temizlik işleri" bentten çıkarılarak 
yasaklarda bir kısıtlamaya yer veril
miştir.

kurulamayacağı 
hüküm getirilen bir ekle yumuşatılmış
tır. Buna göre grev gözcülerinin 
zorunlu ihtiyaçlarının nasıl karşıla
nacağının çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenmesi öngörülmüştür.

6- Grev ve lokavtta işyerinden
8- Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluşuayrılma zorunluluğu
Kanunun 53. maddesinin birinci 

fıkrasında yapılan değişikliklerle, 
Devlet Planlama Dairesinin 
Hakem Kuruluna katılmasına ilişkin 
hüküm kaldırılmış, işveren üyelerle 
ilgili hüküm de bunların en çok 
işveren mensubu olan işveren konfede- 
rasyonunca, biri kamu işverenlerinden 
olmak üzere seçilecek iki üye olarak 
değiştirilmiş, kamu işverenleri 
üyesinin Bakanlar Kurulunca seçilmesi 
esası kaldırılmıştır.

Kanunun 38. maddesinin birinci
ve üçüncü fıkraları değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasında yapılan 
değişiklikte, 
işçilerin işyeri civarında topluluk 
teşkil etmelerini yasaklayan ibare 
kaldırılarak, bu yasak sadece "işyeri 
önü" ile sınırlanü-irılmıştır.

üçüncü
yapılan değişiklik uygulamada uyuşmaz
lıklar yaratabilecek niteliktedir. 
Gerçekten, bu fıkrada yer alan "Ça3ı~ 
şan işçilerin ürettiği ürünlerle her

tarafından

Yüksek
lokavttagrev veya

fıkrasındaMaddenin

9- Resmi arabuluculuk teşkilatıtürlü stokların işveren 
işyerinden çıkarılmasına, satılmasına 
ve işyeri için lüzumlu maddelerin, 
araç ve gereçlerinişyerine sokulmasına 
engel olunamaz" hükmündeki "ürünlerle 
her türlü stokların işveren tarafından

çıkarılmasına" 
faaliyete 

boylece eski

Kanunun 59. maddesinin dört ve 
beşinci maddeleri değiştirilerek ve 
maddeye bir fıkra eklenerek arabulucu

yatırılması 
düzenlenmiş

ücretinin tespiti ve 
esasları yeniden 
ücretlerin takip ve tahsili esasları

ve
işyerinden dışarı 
sözleri çıkarılarak bu 
izin verilmeyeceği ve 
hükmün kısıtlandığı izlenimi yaratıl
mış bulunmaktadır.

hükme bağlanmıştır.

10- Bazı para cezaları
78. maddesinin ikinci 

ve üçüncü fıkralarındaki ağır 
cezalarının miktarları artırılmıştır.

Kanunun para
7- Grev gözcüleri

maddesinin birinci 
dördüncüKanunun 48.

11- Geçici bazı yasaklar ve 
Yüksek Hakem Kuruluna başvurma

31. maddesinin ikinci 
maddesinin birinci

değiştirilmiş, 
fıkrasına da bir ek getirilmiştir.

fıkrasındaki 
olarak öngörülen 

değiştirilerek,

fıkrası

birinciMaddenin
"en çok ikişer" 
grev gözcüsü sayısı

çok dörder" şeklinde artırılmıştır.

Kanunun
fıkrası ile 32. 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"en
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Birliğitoplanarak Borsa Acentalar 
Sendika Odasını seçer. Sendika odası 
borsa acenta adaylarını seçer. Borsa 
acentaları Cumhurbaşkanı tarafından 
onanır(9). Sendika odasının başlıca 
görevleri, yürürlükte olan tüzük ve 
yönetmeliklere göre borsa muameleleri
nin düzenle yapılmasını sağlamak, 
menkul kıymetlerin resmi kota kabulüne 
ve reddine karar vermek, disiplin ve 

cezaları vermek, Maliye Bakan-

üyeleri resmi mercilerce belirlenen, 
borsa sistemi hakimdir. Anglo-Sakson 
menşeli ülkelerde, Japonya'da ve 
bazı Uzakdoğu ülkelerinde ise borsalar 
dernek veya anonim şirket şeklinde 
kurulmuş olup,
nitelik taşıyan bu kurumlar, 
sonra çıkan kanunlarla Amerika Birle
şik Devletlerinde olduğu gibi açıkça 
veya İngiltere'deki gibi dolaylı 
olarak tanınmak suretiyle resmi bir 

kazanmışlardır.

tamamiyle bağımsız 
daha

para
lığına danışarak, borsayı geçici bir 
süre için kapatabilmek, acentalar 
arasında veya 
şahıslar arasındaki 
çözmek, birliğin 
toplu bir şekilde 
üyelerin toplu menfaatlerini korumak 
ve birliğin malvarlığını yönetmektir. 
Bütün bu işler için sendika odası, 
birliğin genel kurulu 
onaylanarak 
kabulüne gönderilen ve Resmi Gazete 
ile yayınlanan bir özel tüzük hazır- 
lar(10).

Böylecenitelik
dünyanın değişik bölgelerinde, borsa 
alanında uygulanan sistemler iki ana 
grupta toplanabilir. Birincisi Kıta 
Avrupası ülkelerine hakim olan sistem, 
İkincisi ise özellikle Amerika Birle
şik Devletleri ve İngiltere'de uygu
lanan Anglo-Sakson sistemidir.

üçüncü 
uyuşmazlıkları 

bütün üyelerini 
temsil etmek,

acentalarla

b) Kıta Avrupası Sistemi 
Bu sistemde borsalar devlet 

borsası niteliğindedir ve kendi 
içinde iki gruba ayrılmaktadır. 
Birincisi, Fransa, İspanya, Belçika 
ve Lüksemburg gibi ülkelerde uygula
nan Fransız modeli devlet borsaları, 
İkincisi, Almanya ile Orta ve Kuzey 
Avrupa ülkelerinde faaliyette bulunan, 
aracılık düzeni ve bu düzen içinde 
bankaların oynadığı rolün önemi 
dolayısıyla diğer devlet borsalarına 
göre çok farklı bir karakter arz 
eden Alman modeli borsalar(7). İkinci 
gruba dahil olan Zürih borsasmda 
aracılık rolü sadece bankalar tara
fından yerine getirilmektedir. Buna 
karşılık Fransa'da bankaların rolü 
sınırlıdır. Yetkili bir aracı gibi 
müşteri emirlerini alıp, kendileri 
işlem yapamazlar. Aldıkları müşteri 
emirlerini sadece gerçek kişilerden 
oluşan bir borsa acentasına iletmek 
zorundadırlar.

tarafından
BakanlığınınMaliye

Fransa'da Sendika Odası ve
borsanın idaresi ve

acentaları üzerinde geniş
Başkanmın, 
borsa
yetkileri olmakla beraber borsaların 
kurulması, kapatılması, borsa acenta- 
larının tayini, tüzüklerin onaylan- 

Maliye Bakanlığının yetkisi 
Böylece Fransız borsa 

ikiliği ilkesi 
borsaların ve

ması, 
dahilindedir.
sisteminde otorite 
hakimdir. Bu durum, 
sermaye piyasasının gözetimi ve 
denetimi ile görevli merkezi bir üst 
otorite kurumu olan C.O.B.(Commission 
des operations de Bourse)nm varlığı 
ile daha belirgin bir hale gelmekte
dir (11). Sözkonusu komisyonun borsa- 
ların daha iyi işlemesiyle ilgili 
görevleri arasında menkul kıymetlerin 
borsa kotuna alınması ve 
çıkarılmasını nihai olarak kararlaş-

bulunmaktadır.
kendi

kottan
Paris Menkul Kıymetler Borsası, 

birbirinden ayrı iki pazar halinde 
çalışmaktadır. Bu pazarlardan biri 
"Parquel" diğeri "Coulisse"dir(8). 
Parquel resmi borsa sayıldığından, 
burada resmi kota dahil büyük önemi 
olan menkul kıymetler satın alınır 
ve satılır. Coulisse ise, ikinci 
derecede önemi olan kot dışı menkul 
kıymetlerin işlem gördüğü bir piyasa
dır.

tırma yetkisi de 
Ayrıca Fransa'da acentalar 
hesaplarına işlem yapamazlar.

Alman Borsaları da devlet kont
rolünde bir kamu kurumu niteliğini 

Bu borsaların kurulması ve 
yetkisi hükümete ait- 

Hükümet borsaların işleyi- 
tayin ettiği bir

taşır.
kaldırılması 
tir(12). 
şinde,
komiseri aracılığı ile 
uygulanmasını denetler(13).

hükümet
kanunların

acentalarıFransa'da
bulundukları şehirlerde Borsa Acenta
lar Birliği denilen bir birlik meydana 
getirmişlerdir. Bu birlik her yıl

borsa
kurulmuş

devlet1447 sayılı Kanunla 
olan İstanbul Borsası da
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borsası niteliği olan bir kamu kurumu- 
dur. 6 Ekim 1983 tarihinde yayımlanan 
91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de 
de kurumun devlet borsası niteliği 
korunmuştur.

tablosu, geçmiş yıllara ait finansal 
veriler, ortaklık sözleşmesi, menkul 
kıymet ihracının amaçları belirtil
melidir ( 20). 
borsaya kote edilmiş menkul kıymetle
rin kotasyonunun devamına son vermeye 
borsa yönetim kurulu yetkilidir. 
Yönetim kurulu kote işleminin sona 
ermesinin yerinde olacağı görüşüne 
sahip . olduğu her an kote edilme 
durumuna son verebilmektedir.

New York Borsasmda, borsa ile 
kotasyon isteminde bulunan ortaklık 
arasında. Borsa yönetim kurulunun 
kote etme kararından sonra bir anlaşma 
yapılır. Bu anlaşmada amaç menkul 
kıymetleri kote edilen ortaklığı 
bazı yaptırımlara zorlamaktır. Bu 
yaptırımlar, gelir tablolarını, 
payı dağıtım kararlarını ve menkul 
kıymetlerin pazar fiyatını etkileye
bilecek diğer bilgileri halka zama
nında bildirmek içindir. New York 
Menkul Kıymetler Borsasmın yanında 
Paris Borsasmda olduğu gibi kot 
dışı muamelelerin yapıldığı, resmi 
kot dışı bir piyasa vardır. Kot dışı 
piyasada, resmi piyasanın tabi olduğu 
kurallar ile yürütülür(21).

York Borsasmda,New

c) Anglo-Sakson Sistemi 
Amerika'da, İngiltere'de borsalar

taşırlar, 
esas

tamamiyle özerk nitelik 
Kar amaçları bulunmamaktadır ve 
itibariyle bir meslekî kuruluş nite
liğindedir! er (14) .

New York Borsası hiç bir resmi 
sıfatı olmayan üyelerden kurulu, 
tamamen özerk nitelikte bir örgüt
tür (15). Üyeler Sermaye Piyasasında 
aracı olarak çalışan bireyler, adi 
ortaklıklar ve anonim ortaklıklar- 
dır(16). Borsa üyeliği alınıp satıla
bilir ve üyenin ölümü halinde miras
çılara devir olunur. Üyeliğin satıl
ması, yeni üyenin kişi olarak mevcut 
üyelerce uygun görülmesine bağlıdır. 
Üyelik satışı borsa yönetim kurulunca 
onaylanmadan geçerlik kazanmaz. New 
York Borsası, bir borsa başkanı ve 
üç müdür taraf mdan yönetilir. Bu 
üst yöneticilerin tümü de borsa 
yönetim kurulu tarafından seçilir. 
Borsa Yönetim Kurulu, 29 üyeli olup, 
borsa üyeleri tarafından seçilir. 
Başkan ve üç müdür kurulun üyeleridir. 
Yönetim Kurulunda halkın temsil 
edilmesi de ilke olarak kabul edilmiş 
ve halk temsilcilerine yönetim kuru
lunca 3 üyelik verilmiştir(17).

kâr

Londra Menkul Kıymetler Borsası 
da, tıpkı New York 
özerk bir kuruluştur, 
denetime tâbi bulunmamaktadır. Borsada 
işlem yapma yetkisi sadece 
üyelerine tanınmıştır, 
komite ile yürütülür, 
idare komitesi ve düzenleme komitesi
dir (22). İdare komitesi borsanın 
üyeleri tarafından seçilir. Bu komite
nin başlıca görevi borsaya giriş 
şartlarını, ortakların yıllık ödenti
sini belirlemektir. Düzenleme komitesi 
ise Londra Borsasınm her yıl toplanan 
kongresinde seçilir ve 
olmak isteyenleri kabul 
eder (23). Londra borsasmda da işlem 

hakkı New York Borsasmda

Borsası gibi 
Merkezî bir

borsa 
Borsa iki 

Bu komiteler
New York Hisse Senetleri ve 

Tahvil Borsasmda, menkul kıymetlerini 
borsaya kote ettirmek isteyen anonim 
ortaklıkların, borsa yönetim kurulunca 
konulmuş şartları yerine getirmiş 
olmaları ve ortaklığın gelişmesini 
gösteren verileri yayınlamış olmaları 
gereklidir(18). Yönetim Kurulu kota 
etme kararı verirken, kote talebinde 
bulunan ortaklığın ülke çapında ilgi 
duyulan bir firma olması, piyasadaki 
kararlılığı, ait olduğu iş kolunun 
gelişen bir iş kolu olması, en azından 
bugünkü durumu koruması ölçü olarak 
kullanılır (19). New York borsasma 
menkul kıymetlerini kote ettirmek 
isteyen bir ortaklık, kote işlemi 
için borsaya bir yazı ile başvuruda 
bulunur. Ortaklığın başvuru yazısında

mamulleri ve 
bilgiler,

borsaya üye 
veya red

yapma
olduğu gibi sadece borsa üyelerine 
tanınmıştır. Londra Borsasmda işlem 
yapan aracılar iki gruptur. Birincisi, 
borsa komisyoncusu (brokers ve 
brokers) diyebileceğimiz gruptur. Bu 
topluluğun fonksiyonu Paris Menkul 
Kıymetler Borsasındaki borsa acentası 
gibidir. Borsada menkul kıymet almak 

satmak isteyenlerin emirlerini

stock

ortaklığın tarihçesi, 
yöneticileri hakkında 
sermaye yapısı, varlıklarının fculun-

bilanço ve gelir

veya
yerine getirirler. Brokerlerm kazancı

buğu iller, en son
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işlemleri yapanlar, çoğunlukla müslü- 
olmayan kişilerdi. Bu kişilermeydana getirir. Jobberler kendi nam 

ve hesabına işlem yaparlar ve kazanç
ları menkul kıymetlerin alış ve 
satış fiyatları arasındaki farktan 

27 Ekim 1986 tarihinde.

man
1864 tarihinde aralarında toplanarak 
bir demek kurmuşlar ve bu derneğin 
tüzüğüne, bu gibi işlemlerde kötüye 
kullanmanın önüne geçebilen hükümler 
koymuşlardı (29). Bu derneğin ihtiyacı 
karşılayamaması neticesinde, devletin 
borsa işlemlerinin denetimini sağlamak 
amacı ' ile 1866 tarihinde çıkan bir

"Komisyon

oluşur.
İngiltere'de menkul kıymetler borsa- 
ları konusunda yapılan yeni bir düzen
lemeyle brokarlarda kendi hesaplarına 
âlim satım işlemlerini yapmaya yetkili 
kılinmişiardır(25). Galata'dakararname ile 

Hanında" bir borsa kurulmuş ve Maliye 
Bakanlığı bu borsaya bir komiser 

Bu komiser kararname

ticariAnglo-Sakson sisteminde 
bankaların ikincil piyasa faaliyetle
rine girmeleri engellenmiştir. A.B.D.'-

ikincil atamıştır, 
hükümlerine göre, borsa işlemlerini 
denetlemek 
Dalıa sonra 1874 tarihinde çıkan ve 
Dersaadet Tahvilat Borsası adı ile 
anılan kararname, borsanın denetimini 
bu amaçla kurulan Borsa Komiserliğine 
vermiştir(31). 
arasında,

de ticaret bankalarının 
piyasa faaliyetlerine girmeleri, 
1929 krizinden sonra çıkarılan kanun
larla yasaklanmıştır. İngiltere'de 
bu hususta fiili bir engelleme mevcut
tur. Bu durum Japon borsa sistemini 
de etkilemiştir. İngiltere'de, borsa- 
ların şirketler üzerindeki denetim 
yetkisi çok etkilidir(26). İngiltere'
de yatırımcılar borsaya kote edilmiş 
senetlere güven duyarlar(27). Bu 
nedenle şirketler halka arz edecekleri 
senetleri borsaya kote ettirirler. 
Şirketlerce yapılan başvuruların 
değerlendirilmesi safhasında borsanın 
yetkili makamlarının şirketin durumunu 
kontrol etmek, kota alınma istemini 
red etmek hakları mevcuttur(28).

sahipti(30).yetkisine

yılları
İstanbul Menkul Kıymetler 

Avrupa Borsaları düzeyine 
1866 Yılında Umumi

1866-1895

Borsası, 
ulaşmıştır(32).
Borsalar Hakkında Nizamname yayınlan- 
mıştır(33). Nizamname Devlet tahvil
lerinin,
izin alındıktan 
hisse senedi ve

edilebileceğini belirtmekte- 
borsanın kesin

şirket hisse senetlerinin,
türlüsonra her 

tahvilin borsaya
kayıt 
dir(m.4). Ayrıca,
olarak Ticaret ve Menkul Kıymetler 
Borsaları olarak iki kısım olmasını

Nizamnamede
Amerikan borsalarının, Londra 

Borsası'ndan büyük farkı, sermaye 
piyasasında geniş düzenleme ve denet
leme yetkilerine sahip S.E.C.(Securit- 
tes And Exchange Commission)nm 
denetimi altında bulunmalarıdır. 
Komisyon, diğer görevleri arasında 
menkul kıymet satışlarının hilesiz 
cereyan etmesini, resmi ve kot dışı 
piyasaların düzenli olarak işlemesini 
gözetim altında bulundurur.

öngörmek tedir(m.5). 
borsalarda yapılan işlemlere ait 
fiyatların özel bir deftere kaydedi
leceği , borsa aidatları, borsaya 
kayıt usulleri, borsanın organizas
yonu , encümenler ve 
ilişkin hükümler ve cezai hükümler 
mevcuttur.

görevlerine

Umumi Borsalar Hakkında Nizam
namenin tahvilat borsasma ait olan 
hükümleri 1906 Yılında çıkarılan 
Esham ve Tahvilat Borsası Nizamnamesi 
ile kaldırılmıştır. Esham ve Tahvilat 
Borsasr Nizamnamesi özellikle menkul 
kıymet borsalarını hukuki esaslara 
bağlamak amacını gütmektedir.:'’ 1923'âö 
bir ek nizamname çıkarılmıştır. 1908 
Meşrutiyetten sonra borsada işlem 
gören yabancı senetlerin yanında, 
Türk Şirketlerinin hisse senetleri 
de alınıp satılmaya başlanmıştır. 
1915 yılında I. Dünya Savaşı dolayı
sıyla borsa kapatılmış, ancak ha^P 
yılları içinde bazı senetler üzerinde 
borsa dışı muamele yapılmıştır. 191° 
Yılında borsa gene açılmıştır.

III- Türkiye'deki Gelişim ve 
Yürürlükteki Düzenlemeler

1- Cumhuriyetten Önceki Gelişim 
Ülkemizde Menkul Kıymet Borsa 

İşlemi niteliğini taşıyan faaliyetler 
Tanzimat Devrinden(1839-1876) 
görülmeye başlanmıştır. 1853-1856 
tarihleri arasında Kırım Savaşı 
sırasında ağır harp masrafları Osmanlı 
mâliyesini zor durumda bırakmış, bu 
amaçla İngiltere'den borç para alınmış 
ve bir takım iç borçlanmalara baş
vurulmuştur. Bunlara ait tahvillerin 
alım satımı, menkul kıymetler borsa- 
sına bir zemin hazırlamıştır. Bu

sonra
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işle görevlendirir. Gerekli görürse,
gösteren

belgeler yardımı ile borsa meclisle
rinde gerekli açıklamaları yapar. 
Borsa komiserine 
Maliye Bakanlığı tarafından atanır. 
Bunların görev ve yetkilerini Bakanlık 
tespit eder(m.54, Nizamname, m.27).

2. Cumhur iye tin İlk Yıllarındaki
mali durumunuşirketinGelişim

ilân edildiktenCumhuriyet 
sonra, borsada ilk reform 1923 yılında 
yapılmıştır. Bu tarihte 1906 yılında 
çıkarılmış Esham ve Tahvilat Borsası

maddelerinin

memurlarbağlı

Nizamnamesinin 
değiştirilmesi hakkında bir nizamname 
çıkarılmıştır, 
acentalarmın sayısının 60'ı geçmeme
sini, acentaiarm Türk tebası olmasını, 
borsadaki satışlar için borsa acenta- 
larınm defter tutmalarını, satışlara 
ait vesikaları saklamalarını, cetvel
ler düzenlemelerini, bütün bu kayıt
ların Türkçe olmasını öngörüyordu(34). 
Daha sonra 1929 yılında 1447 sayılı 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 
Kanunu(35) ve bu kanuna(m.56) dayana
rak 19 haziran 1929 tarih ve Ö.l 72

Menkul

bazı

Bu nizamname borsa 1447 Sayılı Kanuna göre, borsa 
üyeleri genel kurulu, bunların ara
sından seçilen borsa meclisi ve 

tetkik heyeti borsanın 
getirir.

itirazları 
karar organını meydana 
Borsa üyeleri asli ve kayıtlı olmak

Asli üyelerüzere ikiye ayrılır, 
borsa acentalarıdır. Kayıtlı üyeler 

bankalar, 
çıkardıkları

kayıtlı olan 
acentaları 
komiserce

sarraflar, 
menkulise, c.oberler, 

kulisyeJer ve 
kıymetleri
şirketlerdirim.4). 
borsa meclisince seçilip, 
atanır ve atamalar Maliye Bakanı 
tarafından onanır(m.5). 1447 sayılı

Londra ve New

İjorsaya
Borsa

bir kararname ilesayılı
Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Nizam
namesi (36) çıkarılmış tır.

kanuna göre, Paris, ^ _ ,
York busularında olduğu gibi, 
talar belirli sayıdadır(37). Acentalar 
başka bir işle uğraşamazlar (m. 8) ve 
kendi hesaplarına borsa işlen yapa-

3. 1929 Tarih 1447 Sayılı Menkul 
Kıymetler ve Kambiyo Forsaları Kanunu
nun Getirdiği Sistem

Genel olarak birçok batı ülke 
borsalarında borsa üyelerinin meydana 
getirdiği genel kurul borsa meclisini 
veya yönetim kurulunu seçer. Borsa 
meclisi veya yönetim kurulu, verdiği 

yine kendisinin seçtiği 
kanalıyla

acen-

mazlar.
meclisleri borsa acentalarıBorsa , „

arasından seçilen 7 acenteden meydana
Komisen,

tabii
Borsa meclisi başkan ve üyelerinin 
ödenekleri Maliye Bakanlığı tarafından 
belirlenir (m. 19, Nizamname m.16, u, 
18, 19, 20, 21, 22).

Borsa meclisi, borsa işlerinin 
usulüne uygun biçimde yürütülmesini 
şadlar. Üyeler arasındaki anlaşmazlık
ları çözmek ve düzeni sağlamak üzere 
gerekli kovuşturmayı yapmak ve ceza
landırmak hakkına sahiptir(m.22 .
Borsa bütçe ve kesin hesaplarının 
düzenlenmesi, borsaya aslı '^e kaYitlı 
üye kabul etme yetkisi de b°Ys. 
meclisine aittir. Borsanın yönetimi 

ilaili idari kararları borsa 
meclisi kararları

Borsakararları, 
sekreterlik ve 
yürütür. 1447 sayılı Menkul Kıymetler

Kanunundaki 
karar yetkisi 

seçilen

bürolar

Borsaları
düzenlemelere göre 
borsa üyeleri 
Borsa Meclisi’ne

Kambiyove
tarafından 
ait olduğu halde, 

borsayürütülmesi 
komiserliği aracılığı ile yapılır ve 

komiseri Maliye Bakanlığının
onaması

bu kararların

borsa
teklifi ve Cumhurbaşkanının 
ile seçilir(m.3). 
tahvillerin kota alınmasına ve yabancı 
menkul kıymetlerin kota kabulüne 
Maliye Bakanlığı karar verir. Ayrıca 
borsa meclisinin verdiği kararların 
mevzuata uygun olup olmadığını bor^ 
komiseri inceler, veto edebilir. bu 
durumda karar verme yetkisi Maliye 
Bakanlığına aittir. Gerekli durumlarda 
borsanın geçici olarak kapatılm 
yetkisi de bu Bakanlığa verilmiştir, 
(m.55) Ayrıca Borsa Komiseri ac®nta" 
ların atanmâsinda da görevlidir. rs 
meclis toplantılarında ve 
tahvilleri borsayıllık toplantılarında 

bir memurunu bu

esham veBazı

ile
kesin3 olmeJaa birlikte, komiserin bu 
kararlara itiraz hakkı vardır, ıs:rar 
edilirse kesin karar verme yetkisi 
Maliye Bakanlığına ait olur(m.24J.

işlerinde çıkan anlaşmaz
lıkları • itiraz tetkik komisyonu 
inceler. Bu komisyonun seçimi borsa 
meclisine dahil olmayan asli üyelerle,

»

Borsa
esham ve 

kayıtlıkotuna
şirketlerin 
hazır bulunur veya
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menkul kıymetlerin 
ve satımının belli

önemli görevi, 
borsada
kurallara göre düzen içinde yapılma- 

sağlamaktır(KHK/91, m.l; Yön.m.4).

kayıtlı üyeler arasından yapılır. 
Komisyonun kararları kesindir(m.39). alım

menkulgören
vilayet ve

Borsada işlem 
kıymetlerden, devlet, 
belediyelerle, devletin kefil olduğu 
işletmelerin hisse senedi ve tahvil
lerinin borsa kotuna alınması zorun-

dışında
hisse senedi ve 

borsa

sini
Türkiye'de menkul kıymet borsa- 

Piyasası KurulununSermayelan
teklifi üzerine Maliye Bakanlığının 
izni ile kurulabilmektedir(KHK.m.l).Bunlarınludur(m.25/1). 

milli veya yabancı 
tahvillerin 
meclisinin kararma ve Maliye Bakan- 

onayına bağlıdır(m.25/2). 
meclisleri borsa kotuna dahil 

şirketlerin hisse senetleri ve
göstererek

çıkarabilirler(Nizamname,
bulunmayan 

borsa

borsaları özelMenkul kıymet 
bütçe ile idare olunmaktadır. Borsanm 
üyeleri, borsada işlem yapmak üzere

kurulundan izin

alınmasıkota

PiyasasıSermaye
almış olan yatırım ve kalkınma banka-

göre
Türkiye'de faaliyette bulunan banka- 

borsada işlem yapmak üzere
izin

lığının 
Borsa 
olan
tahvillerini 
kottan
m.31). Borsa
menkul kıymetler üzerine, 
salonlarında işlem yapmak yasaktır 
(m.26). 7129 sayılı Bankalar Kanununa 
göre kurulmuş olan milli bankaları
mızın çıkardığı hisse senetleri 
hariç (Bankalar Kanunu m.4/3), diğer 
anonim şirketler hisse senedi ve 
tahvillerini kota yazdırılması mecburi

Kanunu'naBankalarlan,
gerekçe

1ardan
Kurulundankotunda Sermaye Piyasası 

almış bulunanlar, 2499 sayılı kanuna 
göre Sermaye Piyasası Kurulundan 
"borsa bankerliği belgesi" almış 
olan aracı kurumlar, borsa yönetim 

teklifi üzerine Sermayekurulunun
Piyasası Kurulunun onayı ile üyeliğe 

edilen borsa komisyoncuları- 
1447 sayılı

kabul
dır(Yön.m.7). Böylece 
Kanunda mevcut asli üye, kayıtlı üye 
ayrımı terk edilmiş, üye türleri de 
banka, aracı kurum(borsa bankeri) ve 

komisyoncusu olarak belirlenmiş,
açısından

değildir.
4. Yürürlükteki Düzenlemeler 
a) Genel Olarak
5.4.1983 tarih ve 2810 sayılı 

verdiği yetkiye dayanarak
borsa
borsadaki fonksiyonları 
üye türleri arasında bir farklılık 
öngörülmemiştir. Bankaların Menkul 
Kıymetler Borsasına üye olarak girme
leri, ülkemizde ilk defa bu Kanunla 
gerçekleşmiştir. Bu yasa hükümlerine 
göre üyeler hem kendi nam

hem de müşteri hesabına işlem

Kanunun
3.10.1983 tarihinde Bakanlar Kurulunca 
kabul edilen 91 sayılı Kanun Hükmünde

"menkulamacı(38),Kararnamenin 
kıymetlerin güven ve istikrar içinde 
işlem görmesi için menkul kıymetler 
borsasmın açık, düzenli ve dürüst 
çalışmasını sağlamak üzere, kuruluş, 
yönetim, çalışma esasları ve denetlen
melerini düzenlemek suretiyle Sermaye 
Piyasasının ekonomik gelişmede etkin 
bir rol oynamasını sağlamaktır" 
şeklinde belirtilmiştir. Menkul 
Kıymetler Borsalarınm Kuruluş ve 
Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik'- 
te de buna benzer bir hüküm yeralmak- 
tadır(m.l)(39).

ve hesapla
rına 
yapabilirler.

91 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name 'ye göre Menkul Kıymet Borsala- 
rının organları, genel kurul, yönetxm 
kurulu, denetleme kurulu ve başkan
lıktan oluşur. Kararnameye göre, 
Borsa Genel Kurulu borsanın üst 
karar mercii(KHK.m.5) olarak gösteril
diği halde borsa işlemleri ihtilaf
ları, disiplin cezaları ve borsaların 
geçici olarak kapatılması gibi önemli 
hususlarda Kararname doğrudan doğruya 
yönetim kuruluna yetki vermiştir.

Hükmünde

b) Menkul Kıymetler Borsalarınm 
Teşkilâtı ile İlgili Düzenlemeler

Belirtilen Kanun Hükmünde Karar- 
Yönetmelik, bu borsaların

borsa
name ve
teşkilatını düzenlemekte ve 
işlemleriyle ilgili olarak Sermaye 
Piyasası Kuruluna bir takım yetkiler 
vermektedir.

Başka bir deyişle Kanun
genel kurul yetkilerini 

kurulun
yetkisi daha ziyade, borsa tüzel
kişiliğinin seçim ve yönetmelik 
ihtiyaçlarının giderilmesine yönelık-

borsaya 
iç mevzuatı

Kararname, 
kısıtlı tutmuştur. Genel

borsaları,Menkul kıymetler 
tüzel kişiliğe sahip, kanunla kurulan 
kamu kurumlandır (KHK. m.l; Yön. 
m.4). Menkul kıymet borsalarınm en

tir. Yönetim kurulu ise, 
ilişkin her türlü
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hazırlamak, menkul kıymetlerin borsaya 
kote edilmesi ile ilgili başvuruları 
karara bağlamak, borsa işlsrinin 
mevzuata ve kurallara uygun yürütül
mesini sağlamak, borsa kotunda yer 
almayan ancak işlem hacmi geniş olan 
menkul kıymetlerle 
Sermaye Piyasası 
vermek, borsa işlemlerinde çıkabilecek 
uyuşmazlıkları inceleyerek sonuçlan
dırmak, borsa adına imzaya yetkili 
olanları ve yetki sınırlarını belir
lemek, her türlü personel atamalarını 
yapmak, borsanm bütçesin: hazırlamak, 
borsanm gelirlerinin tahsili ve 
giderlerinin yapılmasını sağlamakla 
görevlidir(Yön.m.21).

Sermaye Piyasası Kuruluna bildirir.
Borsada; borsa başkanlık teşki

latı, borsa başkanı ve personelinden 
oluşur. Borsa başkanı, borsanm en 
us t amiri olup, borsanm genel yöne
timi ve temsili ile görevlidir(Yön.m. 
27).ilgili

Kuruluna
olarak idari............... ve yargı mercileriyle

üçüncü kişilere karşı borsayı, 
başkanı temsil eder, borsayı mevzuat 
Sermaye Piyasası Kurulu Kararları, 
genel kurul ve yönetim kurulu karar
ları çerçevesinde yönetir(Yön.m.27/1). 
Eorsa Başkanı,
Kurulunun

bilgi borsa

Sermaye Piyasası 
teklifi üzerine müşterek 

kararname ile 5 yıl için atanır(KHK/91, 
m.28). Ayrıca Menkul Kıymetler borsa
lar mda Sermaye Piyasası Kurulunun 
göstereceği adaylar arasında Maliye 
Bakanlığı'nca seçilerek üçlü Kararname 
ile atanan bir Menkul Kıymetler 
Borsası Komiseri bulunur. Menkul 
Kıymetler Borsası Komiserliği, borsa- 
daki faaliyetlerin Kanun Hükmünde 
Kararname vc ilgili mevzuata uygun 
olarak, yürümesine nezaret eder(KHK. 
m.3/3).

Yönetmelik hükümlerine göre, 
borsa yönetim kurulu, yürürlükteki 
mevzuat gereğince yetki alanına 
giren konularda tam yetkilidir ve bu 
yetkisi genel kurulca kısıtlanamaz 
(m.21). Kararname hükümlerine göre, 
borsa yönetim kurulu, görevlerini 
yürütebilmek için bazı ihtisas komi
teleri kurabilir (KHK, m.11, 13, 18). 
Yönetmelikte 3 ihtisas komitesi c) Menkul Kıymetler Borsaları 

Konusunda Sermaye Piyasası Kuruluna 
Yetki Veren Düzenlemeler

kurulması öngörülmüştür(m.25). Kotas
yon komitesi, menkul kıymetlerin 
kota kabul edilip edilmemesine ilişkin 
incelemeleri yönetim kurulu adına 
yapıp yönetim kurulunun kararına 
sunar(Yön.m.26/a). Disiplin komitesi, 
borsa üyelerine ilişkin disiplin 
konularını inceler, yönetim kuruluna 
karar için sunar(Yön. m.26/b). Disip-

nihai 
ancak

91 sayılı KHK ve ona bağlı 
olarak çıkarılan Menkul Kıymetler 
Borsalarınm Kuruluş ve Çalışma 
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri 
Sermaye Piyasası Kuruluna geniş 
yetkiler vermiştir. Sermaye Piyasası 
Kurulu Borsanm üst mercii durumunda
dır (KHK, m. 3/2). Kurul, borsalarm 
gözetim ve denetimi ile görevlendiril
miştir (KHK, 3/2, Yön.m.63/1). 91
sayılı Kanun 
Yönetmelikte

kararlarılin konusundaki
olarak yönetim kurulu verir, 
bu kararlara Sermaye Piyasası Kurulu 
nezdinde itiraz edilebilir. Uyuşmazlık 
komitesi, borsa işlemlerine ilişkin 
olarak, üyeler ve üyelerle müşteriler

idari

Hükmünde Kararname ve 
düzenlenen hususlar

Sermaye Piyasası Kuruludışında,
borsalara ilişkin olarak ilkeler 
belirlemeye ve borsaya talimat vermeye 
yetkili kılınmıştır. Bu ilke ve 
emirlere aykırı davranılması ise hem 

Hükmünde Kararnameye hem de

arasında çıkan uyuşmazlıkların 
yoldan çözümü için borsa yönetim

gerekli 
tamamlarkuruluna yardımcı olur,

dosyaları ve soruşturmaları 
(Yön.m.26/c). Kanun

Yönetmeliğe aykırı davranış sayılmış
tık Yön.m. 63) (40).

olanBorsanm diğer bir organı 
borsa denetleme kurulu, borsa genel 
kurulunca seçilir. Denetçiler borsa- 
ların hesap ve işlemlerini, kanun, 
kararname, tebliğ /' Sermaye: Piyasası ftırub 
kararları ve borsa genel kurulunca 
alman kararlar çerçevesinde denetle
mekle yükümlüdür (KHK.m. 8; Yon . nı.^u. 
Borsa genel kurulu adına denetleme 
yapacak olan bu kurul, Y^etım 
müdahale edemez, ancak ve
yazılı olarak borsa başkanlığı

Menkul Kıymetler borsalarınm, 
kurulması Sermaye Piyasası Kurulunun 
önermesine bağlıdır(KHK. m.3/1).
Borsa, Sermaye Piyasası Kurulu önerir 
ve Maliye Bakanlığı da izin verirse 
kurulabilecektir(KHK. m.3/1). Sermaye 
Piyasası Kurulunun yapacağı değerlen
dirmede esas alacağı ölçü, 91 sayılı 

Hükmünde Kararnamede belliKanun
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ilişkin esaslar borsa genel kurulunca 
düzenlenir ve Sermaye Piyasası Kurulu- 

onayı ile yürürlüğe konur(Yön.m. 
Borsa organlarında yönetim

Kararname sadeceAnılandeğildir. . . , 
"gerekli gördüğü takdirde" ifadesini 
kullanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu 
gerekli görse dahi Banaklık izin 
vermekten kaçınabilir.

nun 
29).
kurulu başkanı ve üyesi, denetçi, 
komite başkanı ve üyesi sıfatıyla 
görev alanlarla, borsa personeline 
ve borsa işlerinde çalışan diğer 
kişilere, huzur hakkı, gider karşılığı 
ücret 'adları altında yapılacak ödeme
lerin miktar ve şumulü borsa genel 
kurulunca kararlaştırılır ve Sermaye 
Piyasası Kurulunun onayı ile yürürlüğe 
girer(Yön.m.31). Borsaların bütçeleri, 
Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile 
kesinleşir(Yön.m.59/4).

Menkul kıymetler üzerinde borsada 
işlem yapma Sermaye Piyasası Kurulunun 
iznine bağlıdır(KHK.m.4/1; Yön.m.7). 
Sermaye Piyasası Kurulu borsa üyeleri
nin sayısını 
gruplar itibariyle siniriandırabilir 
(Yön.m.7/3). Borsa üyelerinin yatıra
cakları teminatın miktarı, her borsa

dikkate 
teklifi

toplam olarak veya

için borsadaki iş hacmi 
alınarak ilgili borsanın 
üzerine Sermaye Piyasası Kurulunca 
belirlenir(Yön.m.12/2). Borsa üyeleri 
borsada aracı olarak yaptıkları her 
işlem için, müşterilerinden kürtaj 
namıyla bir komisyon alırlar. Kürtaj 
tarifesi, borsa yönetim kurulunun 
teklifi üzerine Sermaye Piyasası 
Kurulunun onayı ile kesinleşir(Yön.m. 
14).

Menkul kıymetlerin borsa kotuna 
alınmasına ilişkin esasları düzenleyen 
yönetmelik Sermaye Piyasası Kurulunca 
hazırlanarak Maliye Bakanlığının 
önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konur(KHK.m.lO). Borsa 
yönetim kurulu bu yönetmelik hükümle
rine göre kota aldığı menkul kıymet
leri işlemi izleyen 6 işgünü içinde 
Sermaye Piyasası Kuruluna bildirir 
(Yön.m.37).

Borsayı Sermaye Piyasası Kurulu 
adına denetleyen borsa komiseri 
ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun 
ilgili mevzuat çerçevesinde verdiği 
görevleri yapmakla yükümlüdür(Yön.m. 
64/1). Komiser her üç ayda bir zorunlu 
olarak ve ayrıca gerek gördükçe 
borsa iş ve işlemleri hakkında Sermaye 
Piyasası Kuruluna rapor sunar(Yön.m. 
64/4).

Borsa genel kurulunun olağan 
toplantı yapabilmesi Sermaye Piyasası 
Kurulunun bir tarih belirlemesine 
bağlıdır(KHK.m.5/2; Yön.m.16).

Genel kurul kararları, Sermaye 
Piyasası Kurulunun onayı ile yürürlüğe 
girer(KHK.m.5/3, Yön.m.19).

Borsa üyeleri 
işlemlerinden 
ilgili olarak borsa yönetim kurulla
rının verdikleri

arasında borsa 
doğan ihtilaflarla

kararlara karşı 
Sermaye Piyasası Kurulu'na itirazda 
bulunulabilir. Sermaye Piyasası
Kurulu'nun bu ihtilaflar konusunda 
kararları nihaidir(KHK.m.13).

Ayrıca Menkul Kıymetler Borsala- 
rının Kuruluş ve Çalışma Esasları 
Hakkında Yönetmeliğin hükümlerini 
yorumlamaya, yönetmelikte yer almayan 
ya da açıklık bulunmayan konularda 
genel hükümleri de gözönünde bulun
durarak karar vermeye, uygulamayı 
düzenlemeye ve yönlendirmeye, 84/8581 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
ile Sermaye Piyasası Kurulu yetkili 
kılınmıştır.

Borsaların 15 güne kadar geçici 
olarak kapatılmasına Sermaye Piyasası 
Kurulu, bir aya kadar geçici olarak 
kapatılmasına Sermaye Piyasası Kurulu
nun talebi üzerine Maliye Bakanlığı 
yetkilidir(KHK.m.14/2,3, Yön.m.70/2). 
Borsanın bir aydan fazla süre ile 
geçici olarak kapatılmasına Maliye 
Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulu yetkilidir(KHK.m.14/4; Yön m 
70/3). SONUÇ

Bizce, gerek 91 sayılı Menkul 
Kıyn^tler Borsaları Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, gerekse bu Karar
nameye dayalı 
yönetmelik hükümleri,
"menkul kıymetlerin güven ve istikrar 
içinde işlem görmesi için menkul

Borsanın genel yönetim ve temsili 
ile görevli olan borsa başkanı (KHK. m. 
7), Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi 
üzerine müşterek kararname ile atanır 
(Yön.m.28). Borsa personelinin işe 
alınması, özlük hakları ve disiplinine

olarak yayınlanan 
Kararnamenin
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kıymetler borsasınm açık, dürüst ve 
düzenli çalışmasını sağlamak üzere, 
kuruluş, yönetim, çalışma esasları 
ve denetlemelerini düzenlemek sure
tiyle Sermaye Piyasasının ekonomik 
gelişmede etkin bir rol oynamasını 
sağlamak"(m.1) amacını karşılamaktan 
çok uzaktır.

Söz konusu Kararname ve Yönetme
lik hükümlerine göre borsa bağımsızlık 
niteliğinden yoksundur. Ülkemizde 
borsalar çeşitli kuruluşların izin, 
denetim ve gözetimine bağlı olarak 
faaliyet göstermektedir ve bunlar 
arasında da tam bir uyum sağlanmamış
tır.

Anılan Kanunun amacı, tasarruf 
sahiplerinin haklarını korumak ve bu 
himaye altında tasarrufları iktisadi 
kalkınmanın hedeflerine yönlendirmek
tir. Bu da, ancak Sermaye Piyasası 
Kurulunun üst bir denetim ve gözetim 
organı olmasıyla mümkündür. Yukarıda 
belirttiğimiz 
içinde de 91 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve ona bağlı olarak çıkarı
lan yönetmelik hükümlerinin öngördüğü 
sistemin bir benzeri bulunmamaktadır.

çeşitli sistemler

Borsa başkan inin Yönetmeliğin
öngördüğü şekilde Sermaye Piyasası 
Kurulunun teklifi üzerine müşterek 
kararnameyle atanması(m.28) yerine, 
91 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
öngörülen Borsa Komiserliği ve görev
leri de gözönünde tutularak(KHK.m.3/3) 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, 
Ticaret Borsalarında
yönetim kurulunun 
arasından seçilen bir kişi olmasının 
daha uygun olacağını düşünmekteyiz.

Ayrıca, bize göre, 
gelişmesi için Yönetmeliğin 
üyeliği ile ilgili düzenlemesinin(m.7) 
kapsamı genişletilerek, kurumsal 
tasarrufları olan, bu imkânlarını 
menkul kıymetlere yatıran ve portföy
lerinde 'menkul kıymet kulunan, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, T.C. Emekli Sandığı, 
Bağ-Kur, Sigorta Şirketleri gibi 
kurum ve kuruluşların da borsaya üye 
olarak kabulüne imkân tanınmalıdır.

2499 Sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununun Sermaye Piyasası Kurulunun 
görev ve yetkilerini düzenliyen 
hükmünde(m.22) kurula menkul kıymetler 
borsalarıyla ilgili herhangi bir 
görev verilmemiş iken, 91 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin bu Kurula, 
menkul kıymetler borsalarına ilişkin 
olarak, korsanın olağan genel kurul 
tarihinin belirlenmesi, borsa perso
nelinin işe alınması, özlük hakları 
ve Kürtaj tarifesinin onaylanması 
gibi genel gözetim ve denetim kapsa
mını aşan geniş yetki ve görevler 
vermesi bize göre isabetsizdir. 
Fikrimizce, Sermaye Piyasası Kuruluna 
tanınan bu geniş görev ve yetkiler 
bu kurulun Sermaye Piyasası Kanununun 
amacına uygun olarak çalışmasını 
engelleyebilecek aşırı yük niteliğin
dedir.

olduğu gibi 
kendi üyeleri

borsaların 
borsa
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DİE PLURIS PETITIO IM ROMISCHEN RECHT

Univdoz.Dr. Belgin ERDOGMUŞ 
Rechtswissenschaftliche Fakultaet İstanbul

I - Die pluris petitio(l) bedeu- 
tet ein fehlerhaftes Zuvielfordern 
seitens des Klaegers. Im rÖmischen 
Zivilprozessrecht brachte die pluris 
petitio, also die Überforderung, den 
Streitparteienf aber besonders dem 
Klaeger gewisse Nachteile mit sich. 
Diese negative Folgen und deren 
Abwendungsmittel waren im Formülar- 
prozess und im 
verschieden(2).
Verfahrensarten 
pluris petitio gesondert betrachtet 
werden, wobei der Formülarprozess 
den Schwerpunkt bildet(3)f da die 
Lehre über pluris petitio hauptsaech- 
lich von der Schilderungen Gaius 
ausgeht (Gai.4.53ff.).

Zuviel gefordert, soll die Klage 
abgewiesen werden, da die Behauptung 
des Klaegers in der in ten t io sich 
als unwalır erwiesen hat (si non

Wenn der 
obvoll

absolvito)(4).pare t
Klaeger 100 begehrt hat, 
seine wahre Forderung 50 betraegt, 
soll der Richter den Beklagten frei- 
sprechen. Dabei spielt es keine 
Rolle, dass er von der Schuld in der 
Höhe 50 überzeugt wird. Durch die 
Erteilung der formül a cer ta wird der 
Geschworene alternativ ermaechtigt, 
den Beklagten zu verurteilen, falls 
sich der Antrag des Klaeger al s wahr 
heraus stellt, den Beklagten jedoch 
freizusprechen, wenn der Antrag der 
klagenden Partei fehlerhaft öder 
unvvahr İst. Genau gesehen geschieht 
das nicht wegen des Zuviels, denn 
der magistra hat dem Richter den 
Befehl erteilt, den Beklagten dann 
zu verurteilen, 
der Wahrheit entspricht. "Das wahre 
minus aber İst in dem falschen plus 
enthalten, also in dieses unglückliche 
iudicium
Möglichkeit einer künftigen, 
actio

Kognitionprozess 
Darum sollen beide 

hinsichtlich der

Im klassischen Recht droht 
einem Klaeger, der in einem Prozess 
mehr fordert (pluris petitio), als 
es ihm gebührt, der Verlust der 
angestellten Klage. Die pluris petitio 
im eigentlichen Sinne kann aber nur 
bei den actiones certae (actio in 
rem öder in personam) vorkommen. Bei 
den Klagen mit einer intentio cer ta 
İst der iudex an den Wortlaut der 
formula gebunden. War in der Fassung 
der formula und zwar in der intentio 
eine einzeln bestimmte Sache öder 
eine bestimmte Geldsumme angegeben, 
so muss der Richter prüfen, ob das 
stimmt öder nicht. Wenn sich die 
Behauptung als richtig herausstellt,
so hat der iudex den Beklagten zu
verurteilen, widrigenfalls 
sprechen. Eine 
existiert nicht, 
vermag den Anspruch teilweise nicht 
erkennen. Mit anderen Worten, der
Geschworene hat keine Befugnis die 
formula durch sein Urteil zu berich- 
tigen(3a). Wird in der intentio ein

II

die intentiowenn

diededuciert und ohne
neuen

die
kann

dem
aufgezehrt"(5). Durch

vollzogene litis contestatio 
der abgewiesene Klaeger nach 
Prinzip der Konsumption des Klagerechts 
keine andere Klage anhaengig machen. 
Das wahre, aber geringere Recht geht 
also durch den Fehler in der intentio 
verloren. 
intentio 
der Prozess

Indem der Klager in der 
ein Zuviel verlangt,

wegen der Fassung der 
condemnatio abgewiesen werden, sodass 
aber der Klaeger das ihm wirklich 
zustehende Klagerecht 
emer erneuten Klage steht die auf- 
hebende Wirkung der Streitbefestigung 
(lıtıs

freizu- 
dritte Möglichkeit 

also der Richter

muss

vedbraucht,

Auchcontestatio) im Wege.
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entsprechend dem Grundsatz "bis de 
eadem re ne si t actio" darf der 
Klaeger nicht vdeder klagen, indem 
er das Richtige in der intentio der 
neuen Klage angibt. Denn das wirklich 
zustaendige und im zweiten Prozess 
eingeklagte Recht hat der Klaeger 
schon inmal zum Gegentsand der Klage 
gemacht. Die litis contestatio und 
das ürteil des ersten Prozesses 
erstrecken sich auf den zweiten(6).

einem friiheren Zeitpunkt, 
Faelligkeitstermin eingeklagt 
Gaius sagt' ante diem, hingegen die 
Paralellstelle in den Institutionen 
von Justinian (Inst.4#6f33b) besagt, 
dass die pluris petitio tempore auch 
bei den Klagen pendente condicione 
vorliegt. im klassichen Recht hat 
der , Glaeubiger bei den bedingten 
Geschaeften vor dem Bedingungseintritt 
keinen klagbaren Anspruch. Erst 
Justinian hat die bedingte Schuld 
der befristeten arigenaehert(lO). 
Nach D.21,1,43,9 und D.46,4,36 konnte 
der Klaeger im klassischen Recht 
vdeder klagen, wenn die Bedingung 
eingetreten war(11).

3- Die pluris petitio loco: 
Jemand einklagt die Forderung am 
falschen Orte, wobei der Erfüllungsort 
ein anderer İst. Also in diesem 
Faile handelt es sich um die Klagean- 
stellung am unrechten Orte, was die 
rechtsgeschaeftliche Abmachung verletzt 
(z.B.Obwohl Ephesus als Erfüllungsort 
vereinbart wurde, wird der Beklagte 
in Rom geklagt, Gai.4,53c, Inst.4,6, 
33c). Ohne dass in der intentio der 
andere Klageort erwaehnt wird, begehrt 
man die Leistung nicht an dem verein- 
barten Ort.So wird die Klage wegen 
der pluris petitio abgewiesen(lla).

4- Die pluris petitio causa: 
Bei dieser Variante handelt is um 
Gattungs-oder Alternativobligationen. 
Obwohl die Wahl der zu leistenden 
Sache dem Schuldner zusteht, fordert 
der Klaeger in 
individuell bestimmte Sache aus der 
Gattung öder nur eine der wahlweise 
geschuldeten Leistungen mit 
actio certa. Bei den Gattungsschulden 
gilt dasselbe sogar, wenn der Glaeu
biger die billigste Sorte begehrt 
hat, Gai.4,53d).

Keine
yKirde vorliegen, wenn der Glaeubiger 
mit Vorbehalt des Wahlrechts von dem 
Schuldner klagt, öder vrenn bei einer 
Alternativobligation ein pactum de 

petendo über eine Leistung abge- 
schlossen İst und der Glaeubiger nun 
die andere verlangt(12).

IV - Wenn der Klaeger mit einer 
actio certa eine andere Sache anstatt 
der geschuldeten (aliud pro alio) 
verlangt hat, begeht er keine pluris 
petitio (Gai.4,55). Er behaelt das

vor dem 
hat.

Die pluris petitio kommt 
nach Gaius (Gai.4,53a) in vier Ar ten 
vor:

III

1- Die pluris petitio re(7): Wenn 
das Begehren des Klaegers das eigent- 
liche Recht überschreitet (z.B.der 
Klaeger fordert in der Eigentumsklage 
das Haus mit dem Garten, obgleich 
sein Recht den Garten rıicht umfasst; 
er klagt aufgrund eines legatum 
per vindicationem, das den fceschraen- 
kenden Regeln der lex Falcidia unter- 
steht, D.6,1,76,1; der Nutzniesser 
beansprucht das ganze Grundstück,D.44, 
2,21,3; öder wenn jemand statt 10.000 
Sesterzen, die ihm eigentlich zustehen, 
20.000 Sesterzen verlangt -z.B. der 
Glaeubiger klagt einen Erben, der 
nich in der Höhe haftet-, liegt eine 
pluris petitio re vor.

Ein besonderer Fail İst die 
Über forderung des argentarius. Der 
Bankier musste nur den Überschuss 
e in klagen, der sich aus der Verrech- 
nung des Kon tos ihrs Kunden ergab. 
Die Kompensationsklausel musste auf 
Veranlassung des argentarius in die 
intentio der 
werden.

der intentio eine
formula eingesetzt 

Deshalb wenn er nicht cum
emercompensatione geklagt hat, also mehr 

3İs den Saldo, dann treffen ihn die 
Folgen der pluris petitio (Gai.4,64- 
68)(8). Keine pluris petitio begeht 
dagegen der bonorum emptor, der das 
Vermögen des Schuldners erworben 
hatte, wenn er ohne cum deductione 
eine

pluris petitio causa

Forderung der Konkursmasse 
eingeklagt hat. Da die Deduktionsklausel 
nicht der intentio, sondern der 
condemnatio eingefügt wird, treten 
<3ie Folgen der Überforderung nicht 
ein, obwohl er auf die Gegenforderung 
^es Beklagten keine Rücksicht genommen 
hat (Gai.4,68)(9).

non

2- Die pluris petitio tempore; 
Hier verliert und verbraucht der 
Klaeger die Klage, weil er einen 
noch nicht faelligeh Anspruch zu
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den zveiten Prozess İst der erste,
irrelevant. HatRecht, gegen den Beklagten von neuem 

mit der richtigen Klage auf certum
aliud pro alio 

liegt entweder am eingeklagten Gegen- 
stand öder am Entstehungsgrund des 
eingeklagten Rechts 
statt des Sklaven Stichus den Sklaven 
Stichus gerichtlich gefordert, 
der Klaeger hat 
Begehren falschlich auf das Testament 
gestützt, obwohl ihm die Forderung

zusteht(13).

abgewiesene Prozess 
aber der Klaeger die beiden Sklaven, 

und Stichus gekauft, kann erdurchzudringen. Das
Eros
nach der Meinung Labeos (Gai.4,59) 

den Sklaven Eros mit einer Klagez.B.jemand hat nur
fordern, wonach er spaeter den Sklaven 

einer anderen Klagemitöder Stichus
begehrt(16). Also in diesem Faelle vârd 
die erste Klage wegen der unrichtigen

der

seinemsich bei
demonstratioinBeschreibung 

nicht abgewiesen. 
die Ansicht Labeos dariıit, \^er Eros ınd 
Stichus gekauft hat,
Eros gekauft (Gai.4,59)(17).

Gaius begründetaus einer stipulatio 
Trotz der erfolgten litis contestatio 
verbraucht er mit dem ersten Prozess 
sein eigentliches Klagerecht nicht. 
Eine zweite Klage, die den richtigen 
Gegenstand betrifft, verletzt nicht 
die Regel bis di eadem re ne si t 

Mit der neuen Klage auf das 
Klaeger Erfolg

der hat * auch

kommt keineWie wir sahen, 
pluris petitio bei den Leistungsklagen

Aber 
dass

einer demons tratio vor.
(Gai.4.60),

mitactio.
Richtige wird der 
haben können.

Gaius überliefert 
manche Juristen für den Verlust der 
Klage wegen der pluris petitio plae- 

die Verurteilung inEine pluris petitio İst 
dagegen bej. den actiones mit formula 
incerta ausgeschlossen. Die Eigentüm- 
lichkeit der actiones jjıcertae mit

dare facere

dierten, wenn 
•der Klage mit einer demonstratio zur 
Infamie fiihrt. Daraus darf man die 
Folge ziehen, der Klaeger verbraucht 
damit sein Klagerecht 
(z.B.der Klaeger verlangt mit 
actio depositi zwei öder 
Gegenstaende, obwohl er nur 
hinterlegt hat). Das kann gewisser- 

als eine Prozesstrafe für die

V

endgültig 
der

der intentio qui.dquid 
oportet laesst dem Richter einen 
grossen Spielraum, der Gegenstand des 
Anspruchs İst nicht genau beschrieben. 
Erst der Richter wird bestimmen, was 
der Beklagte zu leisten hat. Hier İst 
deswegen von einer pluris petitio und 
von dem Verbrauch des wahren Rechts 
nicht die Rede. Das Mehrverlangen 
macht die Sache zum aliud pro alio(14). 
Die Klagen mit der formula incerta 
haben am Anfag eine demonstratio, auf 
dem das Begehren des Klaegers basiert. 
In der demonstratio İst der Sachver- 
halt umschrieben. Wird in der demon
stratio die Sachlage falsch geschil- 
dert, tritt mit der litis contestatio 
die Klagekonsumption insofern ein, 
dass er die gleiche, aber falsche 
Klage nicht erneut anhaengig machen 
kann. Die Abweisung der Klage mit der 
falschen demonstratio führt nicht zur 
Konsumption des Klagerechts mit der 
richtigen demonstratio. Mit korrigier- 
ter, eingeschraenkter demonstratio 
kann er nochmals agieren (falsa 
demonstratione res non perimitur, 
Gai.4,58)(15). Hat jemand einen 
Kaufvertrag über den Sklaven Eros 
abgeschlossen und fordert jetzt den 
Sklaven Eros und Stichus, İst die 
demonstratio falsch, aber er kann 
seine neue Klage auf den Sklaven 
Stichus einschraenken und damit 
Erfolg haben. Anders ausgedrückt, für

mehrere
einen

massen
Überforderung gedeutet werden (poena 
temere litigantis)(18). 
die demonstratio als eine 
angesehen, die angegebenen Tatsachen 
bilden zugleich die intentio und die 
demons tratio (19). Aber Buckland-S tein 
vertritt in dieser Frage die Ansicht, 
dass man dieser Umstand auf 
actiones bonae fidei kaum anwenden

wirdHier
intentio

die

kann(20).
VI - Die Überschreitung in der 

condemnatio bildet keine pluris
petitio (Gai.4,57)(21). Hier tritt 
also kein Prozessverlust ein, 
die comdemnatio auf höhere Summe 
lautet. Da dieser Fehler in der 
condemnatio nur zum Vorteile des 
Klaegers wirken kann, wird dem benach- 
teiligten Beklagten eine integrum 
restitutio erteilt, damit die Urteils- 
summe herabgesetzt wird. Mit anderen 
Vîorten, da die Prüfung der Richtigkeit 
der condemnatio dem Praetor obliegt, 
wird nur durch die Gewaehrung einer 
in integrum restitutio dem Beklagten 
geholfen. Dieser Mittel aber wird 
dem Klaeger versagt(22), denn die 
Überschreitung des Rechts in der 
condemnatio İst nur zu seinem Gunsten

wenn

44



laeuft dabei keine Die Frage und die zugehörige 
Antwort stehen in der erteilten 
formula. Diese Klagen v/erden actiones 
interrogatoriae genannt(31). Da der 
Richter die Antvrort bei der sententia 
berücksichtigen musste, bleiben die 
aus der pluris petitio heranwachsenden, 
Nachteile dem Klaeger erspart(32).

•2- In integrum resti tutio; 
Gaius (Gai .4,53) sagt, da ss nur in 
Ausnahmefaellen eine in integrum 
restitutio gewaehrt wird. Die Para
lel İs telle in den Institutionen 
Justinianus (1.4,6,33) *' spricht von 
einer in integrum restitutio zugunsten 
eines minör unter 25 Jahren, dessen 
Klage wegen der pluris petitio abge- 
wiesen v.orden İst. Das İst durchaus 
in den Lebzeifcen von Gaius akzeptabel. 
Gai.4,53 darf in dieser Hinsicht 
ergaenzt werden. Auch bei entschuld- 
barem Irrtum (magna causa iusti 
erroris) darf der in integrum resti- 
tu tio stattçegaben werden(33).

und er 
Gefahr(23).

Nach al İdem kann man zusammen- 
fassend sagen, dass die echte pluris 
petitio, also die Überforderung in 
der intentio certa die Abweisung der 
Klage zur Folge hat und der Klaeger 
durch die litis contestatio sein 
Klagerecht endgültig verliert(24). 
Einer erneuten Klage steht auch der 
Grundsatz "bis de eadem re ne sit 
actio" im Wege(24a).

Die Vorbeugungs-oder 
Heilmittel gegen die Gefahren der 
pluris petitio sind folgende:

1- Die interrogatio iure; Wenn 
der Klaeger über die Person des 
Gegners und die Tatsachen nicht im 
kİ ar en İst, kann er dem Beki ag ten 
vor dem magis tra gewisse Fragen 
stellen, die der Beklagte nur aus 
triftigen Gründen nicht beantworten 
durfte(25). Die Verwe.igurung der 
Antvvort führt gegebenenfalls zur 
Annahme der Klage(26). Also damit 
der Klaeger sein Begehren genau 
formulieren könnte, İst ihm gestattet, 
den Beklagten zu befragen. Dieser 
Umstand İst besonders wichtig bei 
den Eigentums-und Erbschaftsklagen; 
bevor der Klaeger eine rei vindicatio 
öder eine hereditatis petitio erhebt, 
muss er sich über den Besitz des 
Gegners vergewissern(27), öder jemand 
will gegen den Erben seines Schuldners 
eine actio certa in personam anstellen 
und weiss nicht, ob der jenige, den 
er belangen will, überhaupt Erbe İst 
und wenn ja zu welcher Quote. 
der Anstellung einer actio noxalis 
soll der Klaeger erfahren, in wessen 
Gewalt der Sklave öder der Haussohn 
steht(28).

VII

3- Actio de eo guod loco dar i 
Diese praetorische Klage

dem Glaeubiger seinen
oportet; 
gestattet
Schuldner an einem anderen Ort als 

rechtgeschaeftlich 
Erfüllungsort zu belangen(34). 
er das mit der gewöhlichen Klage mit 
der intentio certa des Geschaefts 
machen würde, dann traeten die für 
den Klaeger unangenehmen Folgen der

Die formula in

vereinbartenam
Wenn

pluris petitio ein. 
ius concepta dieser Klage ermaechtigt

__, den Beklagten zu der
verurteilen, die am rechts—

den Richter
Summe zu
geschaeftlich festgesetzten Erfüllung
sort gleichwertig İst. Da der Richter 
beiderseitiges 
Betrachtziehen und einen Schaetzungs-

soll,

Vor
Ortsinteresse ın

(aestimatio) ermitteln
Klage actio arbitraria

wert 
wird diese 
genannt(35).Dem Befragten konnte für die 

Antwort eine Bedenkzeit gewaehrt 
werden. Der Beklagte durfte die 
Antwort zurücknehmen und berichtigen 
(29). Wenn die unrichtige Antvort

beruht,

4- vindicatio incertae partis; 
(Gai.4,54) sagt, dass bei den

eine intentio
Gaius
dingiichen Klagen
incerta (quantam paret in eo fundo 
quo de agitur) in ganz wenigen Faellen 
vorkommen kann. Auch Ulpian (D.5,4,1,5) 
redet von den Faellen, bei denen man 

zu welchem Teil man 
Da keine pluris

auf entschuldbarem Irrtum 
kann der magistra öder der Richter 
die rechtlichen Nachteile aufheben 
(D.ll,l,ll,3)(30). nicht weiss,

Eigentümer sei. 
petitio bei den actiones mit der 
formula incerta eintritt, durfte 
sich der Klaeger durch Anstellung 
einer vindicatio incertae partis von 
den Folgen der pluris petitio retten * 
(35a).

Nach der Erfahrung der richtigen 
Verhaeltnisse kann der Klaeger zu 
einer richtigen Klage 
sich damit den Gefahren der plus 
petitio sogar der minus petitio 
entziehen.

kommen und
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Kaiser Zeno hat verordnet, dass die 
Klage bei der pluris petitio tempore 
zwar abgewiesen wird, der Klaeger 
aber nach einer Wartezeit (die Verdop- 
pelung der Frist, die noch abzulaufen 
hat) dieselbe Klage wieder erheben 
darf (C.3,10,1,5; Inst.4,13,10)(37).

Bei den anderen Arten der pluris 
petitio (re, loco, causa) kann der 
Richter den Bekiagten dazu verurteilen, 
was er in der Wahrheit zu leisten 
hat. Leidet der Beklagte mit der 
pluris petitio einen Schaden, . soll 
ihm dieser Schaden dreifach ersetzt 
werden(38).

Den Gefahren einer Zuvielforderung 
kann man sich dadurch entziehen, 
dass man auf ein incertum zielt 
(Inst.4,6,32)(39).

VIII - Nach der Abschaffung von 
den formulae galten die strengen 
Grundsaetze der pluris petitio im 
Kognitionsprozess nicht mehr. In der 
nachklassichen Zeit werden allmaehlich 
mildere Regeln über die pluris petitio 
eingeführt. Eine Zuvielforderung auf 
der Seite des Klaegers führte nicht 
mehr zum Freispruch des Beki ag ten 
und zum Verlust des klaegerischen 
Rechts.

Diokletian regelt die Überfor- 
derung al s Prozessstrafe und bedroht 
den Klaeger, der zu viel gefordert 
hat, mit Prozessverlust, aber nicht 
wegen eines Formelfehlers, sondern 
als Strafe für leichtsinniges Prozes- 
sieren(36).»

Dipnotları

( 1) Der Ausdruck plus petitio kommt 
nur in C.3,10 vor. Die klassisehen 
Ouellen spreehen von plus petere, 
s.Kaser M., Das römisehe Zivilprozess 
reeht, München 1966,
Schnorr-v.Carolsfeld,
Zoltan V., Der kleine Pauly,
München 1972, p.944.

alten Reeht ausgehen und die pluris 
petitio verbieten: Das al te ius 
çivile fordert ein Übereinstimmen 
zwischen dem richtigen Sachverhalt 
und Streitprogramm(l), eine halbe 
Wahrheit İst dem alten, unentwickelten 
Reeht uneigen(2), der pönale Olarakter 
bei den alten Prozesseinrichtungen(3) . 
S.die ausführlichen Erlaeuterungen 
in RE 21,p.620.
( 4) Paul.sent.1,10 (plus petendo 
causa cadimus).
( 5) Keller F.L. v., Der römisehe 
Zivilprozess 6.Auflage, Aalen 1966, 
p.218.

p(agina)247; 
RE 21, p.617;

4.Band,

( 2) Bei den legis aetiones führt
die pluris petitio zum Verlust des 
sacramentum, da der Inhalt des Urteils 
dem Streit programm entspreehen 

den
umschrieben war. Im Sakramentprozess
geht es hauptsâechiich darüm 
sacramentum
İst. Die Prozesswette um das 
tum muss entweder

muss
: wie . es in Streitformeln

wessen 
(iniustum) 
sacramen- 

oder
verloren werden. Eine dritte Möglich- 
keit gab es nicht. Wenn der Klaeger 
100 gefordert hat, und sich der 
Richter nur von 50 überzeugt İst, 
wird er den Beklagten freispreehen! 
Von einem Zuviel öder Zuwenig kann 
nicht die Rede sein, denn die formelle 
Struktur des Prozesses sehliesst das 
Ermessen des Richters aus, der Klaeger 
verliert die Wette und damit sein 
sacramentum, wenn sich die Behauptung 
des Klaegers nicht als wahr erweist.

ungerecht
( 6) Girard P.F., Geschichte und
System des römisehen Rechtes, übersetzt 
und mit Zusaetzen versehen von Mayr 
R.v., Berlin 1908, p.1132; Wenger

des
München

gewonnen

Institutionen 
Zivilprozessrechts, 
P-171;
21,p.619.

römisehen 
1925,

Der kleine Pauly, p.945; RE

Mit der ersten Klage İst der 
Anspruch entweder ipso iure erloschen 
öder der Beklagte haelt der zweiten 
Klage auf eadem quaesti.o eine exceptio 
rei iudicatae vel in iudicium deduetae 
entgegen (Gai.3,181 und 4.106).
(7) in der Paul.sent.1.10,1 wird 
dieser Umstand plus petendo summa 
bezeichnet, dagegen in Ps-Euseb.p.643c 
puls petendo quantitate,s.RE 21, 
p.624.

( 3) Für die iuristisehe und nicht 
iuristisehe Ouellen s.RE 21, p.618.
(3a) Wenn
Formelfehler absieht, 
hauptsaechlich drei Gründe,

man von dem Grund der 
entdeckt man 

die vom
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auch Paul.sent.2,5,3. Kaser (23) Keller, p.221-222; RE 21, p.618.
(24) Die Ouellen verwenden den Ausdruck 
causa cadere (Gai.4,68; Inst.4,6, 33, 
Paul.sent.1,10), rem perdere (Gai.4,53 
und 4,68), rem amittere (Inst.4,13,10), 
litem perdere (Gai.4,60).
(24a) Wenn der Klaeger zu wenig mit 
der intentio certa verlangt hat 
(minus petitio), kann er erst in der 
Amtszeit des neuen Praetors wieder 
klagen. Wenn er das vor demselben 
Praetor der ersten Klage tut, kann 
der Beklagte eine exceptio Iitis 
dividuae entgegenhalten, die eine 
dilatorische Einrede İst (Gai.4,56). 
Das soll als eine Neuerung im klas- 
sischen Recht 
ursprünglich konnte nur 
actio auf das 
verhelfen, s.RE 21, p.620.
(25) Die Antwort auf diese Fragen 
bindet den Beklagten, wenn sie auch 
unrichtig İst.

( 8) S.
M. Das römische Privatrecht, M erster

neubearbeitetezweite,
München 1971, p.645 und

Abschnitt,
Auflage,
Kaser ZP, p.248 und p.311 n.38.
( 9) Kunkel W., Römische Privatrecht, 
auf Grund des Werkes von P.Jörs in
2. Auflage bearbeitet von W.Kunkel,
3. Auflage Berlin-Göttingen-Heidelberg
1949, p.202 n.5; 
text-book of roman law from Augustus 
to Justinian, 3. edition revised by
Stein P.Cambridge 1963, p.704.
(10) RE 21, p.624.
(11) Buckland-Stein, p.702; Girard- 
Mayr, p.1132 n.2.
(İla) Inst.4,6,33c besagt, dass dem 
Schuldner dadurch der Nutzen am 
vereinbarten Oı t weggenommen 
weil die Waren (wie Getreide,
Öl) an verschiedenen Örten unter- 
schiedliche Preise haben.

Buckland W.W., A

angenommen werden;
eine legis 

Richtige zum Sieg
wird,
Wein,

(12) RE 21, p.628.
(13) Keller, p.221; RE 21, p.621.
(14) Keller, p.222.
(15) Kaser ZP, p.249.
(16) Wenn der Kaeufer mit der zweiten 
Klage den Sticuhs und Eros zugleich 
fordert, dann kann sich der Beklagte 
auf eadem res berufen und eine exceptio 
rei iudicatae entgegenbringen, 
durch den ersten Prozess der Anspruch 
in iudicium deduziert worden İst, 
s.Kaser ZP, p.246.
(17) Nach Gai .4,59 gilt das gleiche 
bei den anderen Klagen, z.B. der 
Klage aus commadatum und depositum.
(18) Kaser ZP, p.242.
(19) Baron J., Institutionen und 
Civilprozess, Berlin 1884, p.413; RE
21, p.621.
(20) Buckland-Stein, p.702; Girard- 
Mayr, p.1332 n.3.

(26) Baron, p.418; Demburg H., 
System des Römischen Rechts, 8.umge-

Erster Teil,arbeitete Auflage, 
Berlin 1910, p.263.
(27) D.ll,1,20,1; D.6,1,36 pr.
(28) Umur Z., Roma Hukuku,
1984, p.568.
(29) Keller, p.263.
(30) S.zu alldem Kaser ZP, p.187 ff.
(31) Lenel O., Das Edictum Perpetuum, 
zweite Auflage, Leipzig 1907,p.l40ff.

İstanbul

da

(32) Kaser ZP, p.240.
(33) Lenel, s.120; Paul.sent.1,7,2.
(34) Der Klaeger konnte manchmal den 
Schuldner etensowenig am Erfüllungsort 
klagen, da beim Nichterscheinen der 
einen Partei vor dem magistra kein 
Verfahren zustandekam.
(35) Girard-Mayr, p.1132 n.2; Kaser 

p.639 n.43, behauptet, dass das
Wertinteresse zu berechnenRP ı

istfSel, p.237; D.13,4,2 pr.zu wenig in die 
erhaelt 

in integrum restitutio, 
den Irrtum des 

kann.

(21) Hat der Klaeger 
condemnatio setzen lassen, 
er keine 
Weil der Richter 
Klaegers 
Vielmehr
^er Höhe verurteilen, wie die formula 
anweist, s.Keller p.221.

von einer(35a) D.30,85 spricht 
exceptio doli gegen die plurıs petıtıo, 
s.RE 21, p.630.nicht verbessern 

den Beklagten in (36) Kaser ZP, p.384.muss er
Zinslauf wird auf gehemmt,(37) Der

der Klaeger traegt die Prozesskosten.
(38) Girard-Mayr, p.1175, n.l.(22) Der kleine Pauly, p.945 vertritt 

- Gegenmeinung.die
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Beklagten auf den Mehrbetrag verur- 
teilen (Inst.4,6,34; C.3,10,1).(39) Eine minus petitio schadet dem 

Klaeger nicht, der Richter kann den

Roma Hukukunda Pluris Petitio

Roma'da açmıştır.Pluris petitio davacı tarafından 
talepte bulunulmasını ifade Vadenin gelmesinden önce 

alacağın dava ile istenmesi durumunda 
bakımından fazla talep(pluris 

petitio tempore) söz 
Iustinianus alacağın şartın gerçekleş- 

talep edilmesini de

fazla
eder.

c)

ve actiones 
mesnedini

Formüla usulünde 
certae'de davacı davanın 
teşkil eden intentio kısmında talebin 
gerçeğe uygun bir şekilde yer alma
sına dikkat etmeliydi. Klasik dönemde 
açılan dar hukuk davalarında hâkimin 
takdir hakkı sınırlandırılmış olduğun
dan, formula'nın intentio kısmında 
belirtilen talebin gerçeğe uymadığını 
gören hâkim davalıyı beraat ettirmek 
zorundaydı. Örneğin aslında 1000 
olan alacak intentio'da 1100 olarak 
yazılmış ve hâkim alacağın 1000 
olarak mevcut olduğuna kanaat getirse 
bile, davayı reddederdi. Hâkime 
ihtilafı karara bağlama yetkisi 
veren formula, intentio'da belirtilmiş 
iddianın doğru olması halinde davalı
nın mahkûm edilmesini, aksi halde 
beraat ettirilmesini emrediyordu. 
Üçüncü bir alternatif mevcut değildi, 
yani hâkim formula'yı düzelterek 
karar veremezdi.

zaman
konusu olur.

meşinden önce 
buna eşit tutmuştur.

d) Seçme yetkisinin borçluda 
seçimlik borçlarda, 

bu hakkını 
sebep

olduğu nevi ve 
alacaklının borçlunun

almadan dava açması 
bakımından fazla talebi(pluris petitio
nazara

causa) ortaya çıkarır.
Bütün bu hallerde davası redde

dilen davacı dava hakkını kullanmış,
olduğundan,tüke tmiş(consumere) 

gerçeğe uyan yeni bir dava açamaz. 
Yeni bir davanın açılmasına "bis de

kuralı da 
Bundan anlaşılacağı

eadem re ne si t actio" 
engel olurdu, 
üzere, fazla talebi içeren bir dava 
açan kimse adetâ cezalandırılmaktadır.

formula 
Nizam Harici 

ordirıem)

devirdePostklasik
usulünün yerini alan 
Usul'de(Cognitio extra
pluris petitio'ya bcğlanan katı sonuçlar

Pluris petitio konuda(re), 
yerde(loco), zamanda(tempore)
sebepte(causa) olmak üzere dört 
şekilde ortaya çıkabiliyordu:

a) Davacının dava konusunda 
fazla talepte bulunması halinde, 
Örneğin mülkiyet hakkı bahçeyi kapsa
madığı halde, üzerinde mülkiyet 
hakkının bulunduğu evi dava ederken 
bahçeyi de dahil etmesi, 1000 yerine 
2000 istemesi durumunda konu bakımın
dan fazla talep (pluris petitio re) 
vardır.

ve
yumuşamıştır. Davacının fazla 
artık davalının beraati ve 
hakkının ortadan kalkması ile netice
lenmiyordu . İmparator 
petitio tempore halinde 
reddedileceğini, ancak muayyen bir 
bekleme süresinden sonra aynı davanın 
açılabileceğini kabul etmişti. Diğer

hakim,

dava

Zeno pluris 
davanın

pluris petitio hallerinde 
-bugün olduğu gibi- davalıyı gerçekte 
ifa etmesi gereken şeye mahkûm ^edi
yordu . Davalı, fazla talep yüzünden 
zarara uğramışsa, fcu zarar ona uç 
katıyla ödenmeliydi. Mahkeme masraf
ları da davacıya ait oluyordu.

b) Alacaklı davayı, alacağı 
doğuran hukuki muamelede ifa yeri 
olarak belirtilmiş yerde değil, 
başka bir yerde dava ederse, yer 
bakımından fazla talep(pluris petitio 
loco) vardır. Örneğin alım satım 
akdinde ifa yeri olarak Efes kararlaş
tırılmış olduğu halde, alıcı davayı
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BATI ALMAN ACİZ HUKUKUNA İLİŞKİN REFORM PLANLARI 
İFLAS HUKUKUNDA ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Prof.Dr. iur. Wolfram Henckel, Göttingen
Çev.: S. Mücahit TANRİVERDİ 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Araştırma Görevlisi

Şu anda yürürlükte 
hukukumuz iki temel 

1877 tarihli

uygulanacaktır. 
bulunan aciz 
kanundan oluşmuştur. 
iflas kanunu ve daha yeni dönemlerin 
ürünü olan 1935 tarihli konkordato 
düzenlemesi. 
düzenlemeleri

Aciz hukukumuzda köklü bir 
reform gereği konusunda günümüzde 
herkes hemfikirdir. Artık tartışılan 
konu bir reforma gerek olup olmadığı 
değil, reformun nasıl gerçekleştiri
leceğidir. Bu tartışmalar nihayet 
parlementoya kadar ulaşmış ve Federal 
Adalet Bakanlığınca 1978 yılında tu 
konuda kurulan komisyon çalışmalarını 
tamamlayarak iki ayrı rapor halinde 
bakanlığa sunmuştur.

Bu konferansın

iflasKonkordato ve 
temelde birbirinden 
sistemlerdir. Ancaktamamiyle ayrı 

bu iki sistem arasındaki ortak nokta 
iflası önleyici konkordato talebiyle 
açılan bir konkordatonun konkordato 
yolunun reddi kesinleşene kadar

engellemesi 
reddi

ilk bölümünde 
sizlere komisyon raporunda, yürürlük
teki iflas hukuku sistemimizde değiş
tirilmesi gereken noktaları ve buna 
ilişkin önerileri, ikinci bölümünde 
ise Federal Alman Adalet Bakanlığınca 
hazırlanan aciz hukuku reform tasarı
sının , komisyon raporundan ayrıldığı 
noktaları aktarmaya çalışacağım.

. I. Aciz hukuku komisyonu öneri -

iflasa başvurulmasını 
ancak
halinde , .
istemiyle açılan takibin 
iflasa dönüşmesidir.

istemininkonkordato
zorunlu olarak konkordato 

doğrudan

yürürlüktetakibi ise 
sistemimize göre iflas mahke- 

görevlendirilmiş bir 
bu mahkemenin

İflas
bulunan

olarakmesi
sulh mahkemesi ile 
seçtiği bir iflas idare memuru ve 
alacaklılar tarafından seçilen organ
lar olan alacaklılar toplanması ve 
alacaklılar komisyonu eliyle yürütülen 
bir sistemdir. İflas takibi, borçlunun

içine düşmesi

leri
Komisyonumuzun rapor ve önerile

rinin daha iyi kavranabilmesi için
ilişkin 

mahiyetlerini
öncelikle Alman hukukuna 
bazı kavramları ve 
açıklamak istiyorum.

alacaklıların talebi üzerine açılır.hukuk düzenimizde 
ödeme

Aciz hukuku,
ödeme aczi içine düşmüş veya 
imkânsızlığı ile karşı karşıya kalmış 
borçlunun malvarlığının ve mali 
ilişkilerinin nasıl düzenleneceğini 
belirleyen bölümüdür.

da iflas nedeni

anonim

oluşturur^İflas^takibi ile amaçlanan
mal varlığından arta kalan- 

işletmenin tümüyle devri, 
dahil olan malların tek 

1ları ile 
ye sonucunda

Aciz hukukunun yürürlük alanı
çöküntüye

borçlunun 
lan,
malvarlığına 
tek satılması yo 
çevirmek ve tasfı

yalnız ekonomik açıdan 
uğramış işletmelerle sınırlı değildir, 
Ödeme güçlüğü içine girmiş gerçek 
kişiler

*"38bu kurallaraçısından da
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tesbittir.sebeplerini 
herşeyden önce araştırılması gereken 
nokta borçluların neden hemen hiç 
malvarlığı kalmadığının saptanmasıdır.

Dolayısıylaedilen geliri alacaklılar arasında 
eşit olarak dağıtmaktan ibarettir. 
Borçlunun malvarlığı yani 
tasfiyesi sonucu elde edilen bedel 
çoğunlukla alacaklıların taleplerini 
karşılamaya yeterli olmayacağından 
alacaklılar ancak belirli bir oranda 
(garameten) tatmin edilebileceklerdir.

İflas takibi sonucu borçlu 
borçlarından kurtulmaz. Alacaklıların 
tasfiye sonucu elde edemedikleri 
miktarlardan asgari otuz yıl süreyle 
sorumlu kalmaya devam eder.

Bu kural iflas eden tüzel kişi 
ise uygulanmayacaktır, zira iflasla 
beraber tüzel kişinin hükmi şahsiyeti 
son bulacağından ve tasfiye sonucu 
malvarlığı da kalmayacağından, sorumlu 
tutulmaları mümkün değildir. İflas 
takibi 10.2.1877 tarihli iflas kanunu 
ile düzenlenmiştir ve bu düzenleme 
bir iki ufak değişiklik dışında 
günümüzde de yürürlüktedir. Komisyon 
raporunda iflas takibi yerine, tasfiye 
(liquidation) takibi teriminin kulla
nılması önerilmiştir.

Yürürlükte bulunan iflas hukuku
muzun temel kavramlarının kısaca 
açıklanmasından sonra, gerçek konumuz 
olan aciz hukuku reform çalışmalarına 
dönebiliriz. Bu konuda cevaplanması 
gereken ilk soru, bu alanda gerçekten 
bir reforma ihtiyaç olup olmadığıdır. 
Bu alanda ki sorunları bilenlerce bu 
soru 30 yıldır "evet" şeklinde cevap- 
lanmaktadır. Ancak reform ihtiyacının 
ne kadar önemli olduğunun farkına 
1958 ila 1966 yılları arasında toplam 
3000 olan iflas ve konkordato takibi 
sayısı sadece 1988 yılında 19000 e 
ulaşınca varılmıştır. Ayrıca bu 
19000 iflas takibinde adi alacaklıla
rın, taleplerinin % 5 inin altında 
kalan bölümünün karşılanabileceğini 
de unutmamak gerekir.

Bu konuda daha ürkütücü olan 
gerçek, iflas taleplerinin % 80 lik 
bölümünde, borçlunun kalan malvarlığı 
iflas tasfiye masraflarını karşılama
dığından iflas takibine 
imkân dahi tulunamamasıdır. 
hiç abartmadan mevcut aciz hukuku 
sistemimizin, olayların pek çoğunda 
kendisinden amaçlananı yerine getire
mediğini söyleyebiliriz.

Bu kötü durumu ortadan kaldırmak 
isteyen reform çalışmasının, ilk 
dikkat edeceği nokta, bu kötü durumun

iflas

İşletmelerin aciz halinin tetki
kinde bu konudaki temel nedenin 
Özsermaye yetersizliği olduğu anlaşıl
maktadır. Aciz hukuku alanında yapı
lacak bir reformun bu konuya bir 
çözüm getiremeyeceği açıktır. İşletme
lerde. bir başka neden aciz takibine 
son derece geç kalınarak girişilmesi
dir. Demek ki reform çabalarında 
borçlu veya alacaklıların daha önce 
mahkemeye başvurarak aciz takip 
yollarından birini talep etmeleri 
için özendirici bazı çareler getiril
melidir.

Ancak yukarıdakilerden çok daha 
önemli bazı nedenlerin de bulunduğunu 
belirtmek gerekir. 1877 yılında 
iflas düzenlemesini getiren kanun- 
koyucu, özellikle o dönemde çok 
revaçta bulunan imtiyazlı hakları 
çağına göre oldukça önemli biçimde 
azaltmaya gayret göstermiştir. O 
dönemin kanunkoyucusu haklı olarak 
iflastaki her imtiyaz hakkının bera
berinde başka güçlükleri getirdiğini 
görmüştür. Ancak gene de imtiyazlı 
hakların büyük bir bölümünü ortadan 
kaldırmak mümkün olmamıştır. Örneğin
0 dönemde işçinin iflasın açılmasından
1 yıl önceye dayanan ücret hakkı, 
işçi tu hakkını ipotek veya rehinle 
teminat altına almak imkânına sahip 
olmadığından imtiyazlı alacaklar 
arasına dahil edilmiştir.

Bu konuda asıl büyük engeli ise 
iflasın açılmasından geriye doğru bir 
yıllık dönemde oluşmuş ve ücret 
alacağının hemen arkasında imtiyazlı 
alacak olarak bütün adi alacaklıların 
önünde yer alan vergi alacakları 
oluşturmaktadır.

İmtiyazlı bualacaklıların 
derece genişletilmesi, adi alacaklıları 
büyük kayıplara uğratmakta ve çoğun
lukla,
imtiyazlı alacaklılar arasında paylaş- 
tırılmakta, adi alacaklılara hiçbirşey 
kalmamaktadır. 
nedeniyle ortaya çıkan bu sakınca 
diğer alacaklılar tarafından da kısa 
sürede farkedilmekte gecikilmemiştir. 
Bu tehlikeyle karşı karşıya kalan adi 
alacaklıların, akıllı hukuk danışman
ları bu sorunu kısa, sürede cözümlenTek.-

borçlunun malvarlığı sadece
geçmeye 

O halde
İmtiyazlı alacaklar
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tedirler. Bu amaçla borçlunun malvar
lığı kriz öncesi muhtelif sözleşmeler 
yardımıyla dağıtılmakta ve iflas 
dağıtımına tabi birşey bırakılmamak- 
tadır. Bu yolun önemli ölçüde başarılı 
olduğunu kabullenmek gerekir. Bu 
konuda başvurulan önde gelen araçlar 
ise teminat nitelikli hukuki işlemler
dir.

tiği malların tümünün mülkiyet hakkını 
muhafaza etmekte ve teslim edilen 
malların sadece birinin bedeli dahi 
ödenmese,malın tümünü geri alabilmek
tedir. Mahkeme içtihadları da bu tip 
sözleşme kayıtlarına cevaz vermektedir.

Borçlunun malı işleyerek veya 
bir başka şekilde üçüncü bir kişiye 
devri- halinde mülkiyeti muhafaza 
kaydı geçerliliğini yitireceğinden, 
buna da bir çözüm bulunmuş ve sözleşme
lere eklenen bir şartla üçüncü şahsın 
malzemeyi işleyerek satan borçlunun 
değil malzemeyi temin eden ilk alacak
lının, alacaklı olduğunu kabulü sağlan
mıştır. Mahkeme içtihadları tu tip 
kayıtları da kabullenmektedir.

Satıcı bu konuda bir hakka sahip 
değilse ve bu malları bir kredi sözleş
mesi ile temin etmişse, hu kez kredi 
veren herhangi bir teminatla alacağını 
güvence altına almış bulunmaktadır. 
Bunun nasıl gerçekleştiğini açıklamak 
gerekirse, krediyi alan malı uhdesinde 
bulundurmakta ve yazılı veya sözlü, 
(üçüncü kişinin bilmediği bir sözleşme 
ile) malı kredi veren üçüncü kişinin 
malı olarak kabullenmekte ve 
halinde malı sadece kendi çıkarları 
açısından
konuda son söylenebilecek nokta mahkeme 
içtihadı arının da müstakbel alacakların, 
mahkeme içtihadları açısından, krediyi 
verenin teminat hakkı olarak kabullenil— 
mesidir. Bütün tu yukarıda sıraladık
larımız iflas kanunkoyueusunun iradesi 
dışında ortaya çıkan gelişmelerdir.

Bu hususun nasıl açıklanabile
ceğine gelince; bu tip teminatların 
kabulü hep ekonominin kriz dönemlerine 
yani 1920 li yıllar ile 1948 li yıllara 
yani ekonomik krizin egemen olduğu 
iki dünya savaşının ertesine rastlamak
tadır.

Sözkonusu gelişimin kavranabil
mesi için kanunkoyucunun teminat 
sahibi alacaklıların durumlarını 
iflas hukukunda nasıl düzenlediğini 
bilmek gerekir. Kanunkoyucunun görü
şüne göre, iflas alacaklılarının 
üzerinde hak kazandıkları malvarlığı 
sadece borçluya ait olandır. Borçluya 
ait olan malvarlığı üzerinde bir 
alacaklı rehin hakkına sahip olmuşsa, 
iflas halinde de rehin hakkına haiz 
olduğu nesnelerin satışından öncelikle 
kendi alacağını tatmin hakkına sahip 
olmalıdır.

Ancak burada en önemli nokta, 
kanunkoyucunun, ancak dışarıdan 
üçüncü kişiler tarafından farkedile- 
bilecek teminatları 
istemesidir. Taşınmaz rehinleri, 
tapu kütüğüne kaydolduğundan bunlar 
açısından bir sorun yoktu, menkul 
mallarda ise ancak rehnedilen menkulün 
zilyedliğinin de alacaklı elinde 
olması veya alacak rehinlerinde 
borçluya (pek çok olayda gerçekleşme- 
mekle birlikte) alacak üzerinde 3. 
kişinin rehin hakkının beyan edilmesi

müflis

kabullenmek
iflas

değerlendirmektedir. Bu

gerekmekteydi. Dolayısıyla 
borçluyla sözleşme akdetmiş olan 
iflas alacaklıları, müflis ödeme koşul
larını yerine getirmeyince, işletmede 
ve müflisin elinde bulunan her türlü 
malın, iflas alacaklıları lehine 
değerlendirileceğini düşünebilirlerdi.

Ancak bu niyetle yapılan düzen
lemenin sonucu ne olmuştur?

1877 yılında Almanya'nın pd< çok 
yerinde bilinmeyen, bilindiği yerlerde 
de son derece sınırlı uygulama alanı 
kulan mülkiyeti muhafaza kaydı bugün 
artık sürekli uygulanan bir kural 
haline dönüşmüştür.

O tarihlerde mahkeme içtihadları 
ekonomik zorunlulukların getirdiği, 
bu durumu gözönüne almış ve kredi 
teminini kolaylaştırmak amacıyla 
kredi rizikosunu elden geldiğince 
azaltmaya gayret etmişlerdir. Günümüzde 
ise bu durum tam anlamıyla tersine 
dönmüştür. Artık şirket sermayesi 
içinde yabancı unsurların oranı artmış 
bulunduğundan, öz sermayenin miktar 

arttırılması gerekmektedir.
bunun yanında

Böylece iflas masasından, borçlu- 
satm aldığı, ancak bedelini 

tümü ile ödemediği mallar derhal 
Çıkarılmaktadır. Ancak bu da yeterli 
değildir. Pek çok satıs sözleşmesinde 
satıcı muhtelif aralıklarla teslim et-

nun
olarak
Günümüzde vergi ve 
diğer bazı gerekçelerle işletmeler, 
yatırım yaparken öz kaynakları yerine
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teminatsız alacaklılar arasındadırlar. 
Ön ödeme (avans) karşılığı malı nak
letmeyi rekabet koşulları nedeniyle 
ileri süremeyen nakliyeciler, kömür, 
fuel-oil
işletmeye satanlar veya iflası istenen 
işletme büyük bir işletmeyse, bu 
işletmenin koyduğu işlem şartları 
gereğince malını mülkiyeti muhafaza

teminatı son

kredi kullanmayı tercih etmektedirler.
Bunun sonucu olarak günümüzde, 

iflas takip talebi verilen bir borç
lunun (malvarlığı olarak) nesini 
bulabiliriz? Borçlunun gayrimenkulleri 
üzerinde karşılaşacağımız ipotek ve 
ayni teminatların yüksekliği bunların 
tasfiyesi neticesinde, iflas masasına 
hiçbirşey kalmayacağını gösterecektir. 
Aynı husus gayrimenkule tabi teferruat 
yani makineler vb. tesisler içinde 
geçerli olacaktır, 
ve tesisler satıcıları 
mülkiyeti muhafaza kaydı ile devredil
memişse, taşınmaz rehni alacaklılarına 
teminat olarak sunulmuş olacaktır. 
Hammaddeler, yarı mamul mallar ve 
mamul ürünlere gelince, tunlar ya 
mülkiyeti muhafaza kaydı ile satıl
dığından, malzemeyi satan işletmenin 
alacağını temine yarayacak, ya muhte
lif hukuki yollarla bu (malzeme 
temin eden şirketin) alacağını karşı
lamak amacıyla kullanılacak, ya da 
bir bankaya teminat olarak verilmiş 
bulunacaklardır. Borçlunun müşteri
lerinden olan alacaklarına gelince, 
bunlar ya mülkiyeti muhafaza kaydıyla 
satış hakkının bir uzantısı olarak, 
borçluya mal satanlara devredilmiş 
olacak veya temlik yoluyla bir banka
nın bunları devraldığı görülecektir.

Bu durum karşısında iflas alacak
lılarına ne kaldığına gelince, kalan 
malvarlığının çoğunlukla iflas yargı
laması giderlerini dahi karşılama- 

• dığını söylemek yeterlidir. Borçlunun 
malvarlığı, iflas takibi sonucu
tasfiye .ve dağıtıma gidilmeden çok 
önce alacaklıları tarafından hukuki 
yollarla geriye birşey bırakmaksızın 
paylaştırılmış olmaktadır.

Bu konuda zarara 
acaba kimlerdir? İlk 
gruba yüksek faiz alma umuduyla, 
yeterince teminat almadan, kredi
veren tedbirsiz alacaklılar olmasına 
rağmen, ilk sırayı bunlar teşkil 
etmemektedir. Bu konuda zarara uğra
yanlar öncelikle hukuki veya fiili 
nedenlerle alacaklarını 
altına alamamış olanlardır.

Herhangi bir teminat sahibi
olmadan, işletmenin tamir v.sini 
gerçekleştiren, su tesisatını, elek
trik tesisatını yapan veya onaran 
zanaatkarlar, bu işler sonunda yapılan 
tesisat kendilerine ait olmadığından,

gibi tüketilen maddeleri

kaydı* olmaksızın veya 
derece sınırlı olarak satanlar da 
diğer zarar gören alacaklılar grubunu 
teşkil edeceklerdir.Sözkonusu makine 

tarafından
sıralanan örnekler 

oldukları 
alanların

Yukarıda
dahi, dağıtımda 
için borçludan teminat 
nasıl korunduklarını isbatladığmdan 
adil bir paylaştırma yapılamayacağını 
kanıtlamaya yeterlidir.

güçlü

0 halde sorun bu alanda neler 
yapılabileceği ve aciz komisyonumuzun 
çözüm olarak neler önerdiğini tesbit- 
ten ibarettir.

1. Herşeyden önce yürürlükteki 
hukukumuzun sağladığı imtiyazlar 
bertaraf edilmelidir. Burada öncelikle 
bertaraf edilmesi gerekli imtiyazlar, 
çalışanların geçmiş yıllardan kalan 
kıdem tazminatları ve sosyal sigorta 
primleri, federal hükümetin ve eyalet
lerin iflasın açılmasından bir yıl 
önceye dayanan vergi alacaklarıdır. 
Maliye bakanı dışında, bu konunun 
bütün uzmanlarınca vergi alacaklarının 
imtiyazlı alacaklılar arasından 
çıkarılması gerektiği savunulmaktadır.

Çalışanların imtiyazları 1974 
yılında önemli ölçüde ortadan kaldı
rılmıştır. O tarihten bu yana çalışan
lar son üç aylık ödeme tutarlarını 
iflas halinde net olarak iş dairesin
den almakta, sosyal sigorta primi 
alacaklıları ise bu alacaklarını 
iflas sigortası araçlarından temin 
etmektedirler. Bu sayede işçiler 
Önemli ölçüde korunmuş olmaktadırlar, 
zira (iflas halinde dahi) ücret 
ödemelerine üç aydan fazla ara veril
miş olması pek nadirdir.

Hukuki gelişmemizde sorun yaratan 
bir nokta da sosyal plan adı verilen 
düzenlemenin iflasta nasıl uygulana
cağıdır. İşletme içi düzeni sağlayan 
yasanın 112.S ı(Betr.VG) gereğince 
bir işletmenin küçültülmesi veya bir 
süre için faaliyetine son verilmesi 
durumunda, müteşebbis işyeri temsilci
leri ile biraraya gelerek işletmede

uğrayanlar 
akla gelen

teminat

52



değişiklik nedeni ileplanlanan
çalışanların uğrayacakları ekonomik 
zararları tazmin etmek veya azaltmak 
yolunda bir anlaşmaya varmak zorun
dadır. Bu anlaşmaya ise sosyal plan 
adı verilmektedir. Taraflar bu sosyal 
plan üzerinde uzlaşmaya varamadıkları 
takdirde bu konudaki kararı bir 
uzlaşma komisyonu verecektir.

aciz halindeki işletmeye ait bir 
makina kredi veren alacaklıya teminat 
amacıyla temlik edilmişse, bu alacak
lının makinayı talebi halinde, işlet
mede bulunan hammaddenin makina yar
dımıyla değerlendirilerek 
dönüştürülmesi imkânsız hale gelmekte, 
üretim zorunlu olarak durmakta ve 
sonuçta hammadde ancak alış fiyatına 
devredilebilmekte, yarım kalan ürünler 
ise hurda fiyatına satılabilmektedir.

Bu işlem neticesi yalnız iflas 
alacaklıları zarara uğramakla kalma
makta, aynı şekilde, mülkiyeti muha
faza kaydıyla veya işlenmiş mal 
üzerindeki temanitları nedeniyle, 
teminatlı alacaklılar arasında bulunan 
malzeme temin eden firmaların da bu 
güvenceleri ortadan kalkmaktadır. 
Yine bu işlemin bir başka sakmcasıda, 
iflas tasfiyesinde en verimli yol 
olan işletmenin bütünü ile devrini 
imkânsız kılmasıdır.

urune

Nihayet bu konuda 20 Şubat 1985 
tarihinde "iflas ve konkordato halinde 
sosyal plan" adlı bir kanun yürürlüğe 
konmuştur. Söz konusu yasa ile sosyal 
plan kapsamı, işçinin son iki buçuk 
aylık geliri ile sınırlandırılmaktadır. 
Çalışanların bu kapsam içerisinde 
yer alan sosyal plan alacakları, 
iflas
malvarlığı 
aşmıyorsa, bu kısım iflasta imtiyazlı 
alacaklılar arasına 
ve işçinin geçmişteki hizmeti nedeni 
ile doğan alacakları ile aynı sıraya 
tabi olacak, üçte biri aşan bölüm 
ise adi iflas alacağı olarak mütalaa 
edilecektir.

alacaklılarına dağıtılacak 
değerinin üçte birini

dahil edilecek

Bundan başka gerek komisyonca, 
tartışmalarda 

tartışılan
kamuya açık 

en şiddetle
gerek 
üzerinde
noktalardan birisi de, komisyonumuzca 
önerilen menkul teminatı sahiplerinin, 
teminat konusu malın paraya çevrilmesi 

elde ettikleri gelirin % 25

Komisyon çoğunluğu sosyal plan 
5 yıldan fazlaalacağı talebini, 

işletmede çalışan kişiler veya 45 
yaşını aşmış asgari iki yıldır şir
kette çalışan kişiler için bir buçuk 
aylık gelirle sınırlamak eğilimindedir. 
Bu konuda göreli bir sınırlama daha 
getirilmekte ve yine komisyon çoğun
luğu kararı gereği, sözkonusu alacak 
tutarının da toplam dağıtılabilir

ini aşmaması

sonucu
ini masaya takip aidatı olarak bırak
maları, başka bir anlatımla iflas 
idarecisi tarafından paraya çevrilen 
mülkiyeti muhafaza kaydı ile satılmış 
bir malın veya teminat olarak verilmiş 
bir menkulün bedelinin sadece % 75

teminat alacaklısına verilmesiinin , „
olmuştur. Artan bölüm doğrudan doğruya 

intikal ettirilmektedir, 
teşkil eden malın

malvarlığının % 25
gerekmektedir. iflas masasına 

Teminata konu 
satış bedeli teminat altına alınmış 
olan alacağın tümünü aştığı takdirde 
takip aidatı oranı alacağın % 25 i 
olarak kabullenilmektedir. Bu sistemde 
teminat alacaklısı bir zarara uğra
makla birlikte, sonuçta alacağının 
elde edemediği bolümü için daha 
yüksek garameli bir iflas tasfiyesinin 
alacaklısı durumuna dönüşmektedir.

Karşımıza özellikle, genişletil
miş ve etkileri arttırılmış biçimde 
çıkan mülkiyeti muhafaza kaydıyla 
satış, inançlı temlik ve müstakbel 
alacaklar ile hakların krediyi temin 
amacıyla devri şeklinde Çik^1 menkul 
teminatlarında komisyon yürürlükteki 
kanun sisteminden önemli olçuae 
ayrılmış ve bu hakların değerlendiril
mesi yetkisini iflas idarecisine 
bırakmıştır. ilke olarak malikin acizTemel .

haline düşmesi durumunda gayrimenkul- 
ler üzerindeki rehin hakları sınırsız 
olarak varlıklarını devam ettirmeli
dirler. Bu konuda getirilebilecek 
tek sınırlama, söz konusu gayrimenkul 
aciz yargılamasının seyri açısından 
vazgeçilemeyecek önemi haizse icra 
işlemine girişilmesinin ertelenmesi 
olabilir. Ancak teferruatlar açısından

menkulMevcut hukuk sistemi, 
teminatı alacaklısına, teminata konu 
teşkil eden malvarlığını değerlendirme 
amacıyla iflas idarecisinden taıep 
hakkını tanıdığından, iflas masasına 
dahil mal ve hakların değerlendirile
bilmesi güçleşmekte ve zaman zam ‘ 
da imkânsız hale gelmektedir. 
konuda bir örnek vermek gerekirse,
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iptale tabidir.durum farklıdır. Özellikle teferruat
lar taşınmazla birlikte ipoteğin 
konusunu teşkil ettiğinde durum 

Özellikle alman hukuk 
kavramı

Takip talebinin 1 ay öncesine 
icrai tedbirleri ise acizdayanan

işlemine bakan mahkeme, aciz idareci
sinin talebi üzerine kaldırabilmelidir.

böyledir.
tatbikatında teferruat 
derece geniş tutulduğundan ve hemen 
hemen işletmeye dahil tüm taşınırlar

komisyon, 
teferruat

son

XI. Federal Adalet Bakanlığının 
tartışmaya açtığı tasarısayıldığından

alacaklılarının
teferruat 
ipotek
bedelinin % 10 unun tasfiye sonucunda 

dahil edilmesini

Bakanlığının 
tartışmaya açtığı tasarı ise başlıca 
üç noktada aciz hukuku komisyonu 
önerilerinden ayırlmaktadır. Bunları 
şu ana başlıklar altında özetleyebili
riz: (1) Menkul teminatı sahiplerinin 

(2) Muhakemenin işleyiş

AdaletFederal

iflas masasına 
önermiştir.

Yürürlükteki iflas yasasından 
komisyon önerilerinin ayrıldığı 
diğer önemli bir nokta da, iflas 
takibinin açılmasından önceki dönemde 
iflas alacaklıları aleyhine gerçekleş
tirilen hukuki işlemlerin iptaline 
yöneliktir. Mevcut hukuk sistemimize 
göre iptali istenebilecek hukuki 
işlemler, kasıtlı işlemlerle bağışla
malar yanında, ödeme emrinin tebliği 
veya iflas takip talebinin verilmesin
den sonra gerçekleştirilen muameleler 
ile iflas alacaklılarından biri 
lehine bu işlemlerden 10 gün önce 
verilen teminat veya gerçekleştirilen 
ifalardır (sözkonusu işlemlerin 

zaman dilimi içinde 
Bu konuda 

da iflas

korunması, 
düzeninin değiştirilmesi veya liberal
leştirilmesi, (3) Kalan borcun ibrası.

1. Adalet Bakanlığı tasarısına 
göre de borçlunun mülkiyeti muhafaza 
kaydı ile iktisab ettiği, inançlı 
temlik yoluyla kredi temini amacıyla 
malik olduğu veya bir kredinin temi
natı olarak gösterdiği müstakbel 
alacakları da aciz masasına 
edilecektir. Ancak komisyon önerisin
den farklı olarak imtiyazlı malik 

teminat hakkı sahibi yürürlükteki

dahil

veya
sistemdeki gibi bu malları masadan 
ayırma yetkisine sahiptir.gerçekten bu 

ifaları gerekmiyorsa). 
sübjektif unsur olarak 
alacaklısının ödeme emrinin tebliğini, 
takip talebini bilmesi veya borçlunun 
bu işlemi alacaklılardan birinin 
yararına gerçekleştirmesi aranmaktadır.

Bunun anlamı, bu teminat biçim
lerinin borçlunun aczi halinde de 
tümüyle kabullenildiği, sadece teminat 
hakkı sahibinin başlangıçta bunları 
aciz
olduğudur. 
sahip olan bu durumda aciz idarecisi
dir.

zorundateslimidarecisine
hakkınaDeğerlendirmeKomisyonumuz ise bu tür muvazaalı 

işlemlerde, sözkonusu işlemlerin 
takip talebinden önceki üç aylık 
dönemde gerçekleştirilmiş olmaları, 
borçlunun bu dönemde ödeme aczi 
içinde bulunması ve alacaklının da 
bu ödeme imkânsızlığını bilmesi veya 
ağır ihmali esas alarak bilebilecek 
durumda olması halinde, iptalin 
mümkün olmasını önermiştir. Muvazaalı 
işlemler sübjektif koşullar aranmak
sızın takip talebinden sonra veya 
takip talebinden önceki son ay içinde 
gerçekleştirilmişse veya takip tale
binden önceki iki ve üçüncü aylarda 
gerçekleştirilmiş olmalarına rağmen 
bu dönemde borçlu aciz halindeyse 
iptal edilebilmelidir. Eğer borçlu 
henüz aciz haline düşmemişse takip 
talebinden iki veya üç ay önce yapılan 
muvazaalı işlemler, alacaklı tarafın
dan bu durum biliniyor veya ağır 
ihmali olmadığı takdirde bilinebilecek 
durumda ise, özellikle bu durumun 
diğer alacaklıların zararına olduğu,

ı

işlerinBöylelikle başlamış
bitirilebilmesi için gerekli olan 
üretim araç ve malzemelerinin zamanın
dan önce masadan çıkarılması engellen
miş olmaktadır. Bu nokta komisyon 
önerileri ile bağdaşmaktadır. Ancak 
hu noktaya ilaveten idarecinin değer
lendirmede gecikmesine ilişkin bazı 
tedbirler getirilmiştir. Bu sahada 
komisyon önerilerinden farklı olarak 
değerlendirmenin gecikmesi halinde 
teminat hakkı sahibine masadan değer
lendirmenin geciktiği süre boyunca 
faiz ödenmesi kabullenilmektedir.

Yine komisyonun, teminat hakkının 
% 25 inin masaya terki yolundaki
önerisi de kabul görmemiştir. Teminat 
alacaklısı sadece masa idaresinin 
teminat altındaki malları denetlemesi 
nedeni ile masada ortaya çıkan gider
leri ödemekle yükümlü tutulmuştur. 
Bu rakam ise genel olarak teminatlı
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malın değerinin % 5 i olarak belirlen
miştir. Teminata konu teşkil eden 
malı aciz idarecisi kurallara uygun 
biçimde değerlendirdiği takdirde, 
değerlendirme fiatının olağandan 
yüksek veya düşük olduğu isbatlanma
dığı sürece, teminat alacaklısı mal 
bedelinin % 5 ini değerlendirme
bedeli olarak masaya bırakacaktır. 
Temin edilen alacağın miktarına 
bakmaksızın, böyle genel olarak 
teminat konusu malın % 5 inin masa 
gideri olarak alınması, tedbirli 
alacaklıyı aciz şartında zarardan 
korunmak için harekete yöneltecek ve 
teminata konu teşkil eden malın 
değerinin, alacağından sadece % 10
yüksek olması halinde, bu zarar tümü 
ile ortadan kaldırılmış olacaktır.

Kendi kredi şartlarını borçluya 
kabul ettirebilecek durumda olan 
kredi verenler, borçlunun acze düşmesi 
halinde bu şekilde zararlarını tamamen 
engelleyebileceklerdir. 
olarak güçlü durumdaki kredi alacaklı
larının borçlunun malvarlığını teminat 
sözleşmeleri ile diğer alacaklılar 
zararına aralarında dağıtmalarının 
adil bir aciz yolu açısından kabulle
nilmez olduğu görüşü, böylelikle 
tasarıda gözönüne alınmamış bulunmak
tadır .

alacaklıları, bu kanun hükümlerinden 
farklı esasların kabullenilebileceği 
bir aciz planı ile, iflas masasına 

malların tasfiye biçimini, 
alacaklıların nasıl tatmin edilebile
ceğini ve tasfiye sonrasında da 
borçlunun sorumluluğunun devam edip 
etmeyeceğini kararlaştırabilirler".

'Alacaklılar toplanması da aciz 
idarecisini böyle bir plan hazırla
makla görevlendirebilir. Yine bu 
tasfiyeden daha fazla etkilenecek 
olan azınlık grupları ile borçlu 
müştereken, alacaklılar toplanmasına 
bu şekilde bir plan sunma hakkına 
haizdirler. Sunulan planlar hakkında 
nihai kararı verecek olan, muhtelif 
çıkarlara göre değişik gruplara 
ayrılmış bulunan alacaklılar toplan
masıdır. Planın kabulü için sonuçta 
bütün grupların onayını alması gerekir. 
Her grup içinde onay için alacaklı 
sayısı ve alacak miktarının yarıyı 
aşması gereklidir.

dahil

Ekonomik
Bu değişiklikle güdülen iki 

temel amaç vardır: bir yandan aciz 
hukuku
istemine bırakılmıştır. Taraf iradesi 

hukukunda böylelikle 
en geniş şekilde yürürlüğe sokulmuş 
olmaktadır. 
ekonomik bilgi 
kanunkoyucu

çoğunluğununalacaklılar

kavramı aciz

Alacaklılar çoğunluğun 
ve yeteneklerine 

üstünlükkarşısında 
tanınmaktadır. Diğer yandan da aciz 
hakimi ve idarecisinin yetkileri 
sınırlandırılmaktadır. Artık yeniden 
yapılanma mı yoksa tasfiye yolunun 

tutulacağını kararlaştıracak olan 
hakim değil, alacaklılar çoğunluğudur. 
Bir malın nasıl ve ne zaman değerlen
dirileceği konusundaki kararı da 
artık iflas idarecisi değil alacaklı
lar çoğunluğu kararlaştıracaktır.

2. Yürürlükteki hukuktan ve 
komisyon önerilerinden tamamen farklı 
olarak tasarıda getirilen yeni bir 
hususda takip usulü sisteminin değiş
tirilmesidir. Sözkonusu kavram tasa
rıda sözcük olarak yer almamakla 
birlikte gerekçelerde ortaya çıkmak
tadır. Bundan anlaşılması gereken 
şudur: Yeniden yapılanma yolu düzen
lenirken (kanunkoyucunun) dikkatini, 
aciz halinde aciz alacaklılarının, 
aciz işleminin nasıl gerçekleştirile
ceğini bir planla tesbit etmeleri, 
çekmiştir. Yeniden yapılanma 
imkânının bulunmadığı ve bu nedenle 
alacaklının malvarlığının tasfiyesinin 
sözkonusu olduğu durumlarda, tasarının 
1- paragrafının 2. cümlesinde yer

mu

Bu son derece iyimser liberal 
çözüm, devletin üst makam olarak 
kuralları koyma imkânına güvensizlik 
niteliği taşıdığından mutlaka hukuk 
politikasının temel ilkeleri açısından 
önemli tartışmalara neden olacaktır. 
Ancak bu konuları turada tartışmak 
düşüncesinde değilim. Benim kanaatimce 
tasarıda son derece politik açıdan 
liberal bir ideal gerçekleştirilmesine 
gayret edilerek bunun uygulaması da 
getirilmeye çalışılmışsa da, gerçekler 
karşısında bunun uygulanmasının 
mümkün olmadığı görülmektedir. Zira 
halihazır yürürlükte bulunan aciz 
sistemimizde yakınılan başlıca konu,

aldığı gibi, taraflar aralarında 
kabullendikleri bir aciz planı ile 
yürürlükteki hukuk sistemi dışına 
çıkan çözümler getirebileceklerdir. 
Yine tasarının 243. paragrafında bu 
Çok daha açık bir dille anlatılmakta
dır: "Masadan (teminat hakları nedeni 
ile) bazı malları çekmeye hakkı 
bulunan alacaklılar ve diğer aciz
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edecek, bu yedd-i eminde belirlenen 
orandaki tutarı aciz alacaklılarına
dağıtacaktır.

teminat sözleşmeleri yolu 
borçlunun 

tabi malvarlığını önceden 
ile aralarında 

irade 
bu kez

özellikle 
ile bazı alacaklıların
tasfiyeye 
serbest
paylaştırmalarıdır. 
ile hukuki durum inşasını 
tasfiye işlemlerinin de içine sokar- 

bu sonuçta ekonomik olarak 
ve çoğunlukla alacağı

aciz haline düşen borçluiradeleri Eğer
bir serbest meslek icra etmekteyse, 

tıpkı bir hizmet 
bedeli alıyor

Serbest
alacaklılarını 
akdinde belirlenmiş 
gibi, yedd-i emine yaptığı belirli 

neticesi tatmin yoluna
sanız,
güçlü bulunan 
teminat altında olan fciiyük alacaklı
ları, diğer alacaklıların karşısına 
koymak ve adil bir dağıtım yerine, 
bir güç mücadelesine dönüştürmek 
neticesi ile karşı karşıya kalırsınız. 
Bu da aciz gelişiminin dengeli yürü
tülmesini engeller.

ödemeler 
gidilecektir.

Eğer borçlu, aciz hukuku açısın
dan suç sayılan fiillere girişmişse, 

10 yıl içinde aciz nedeni ile 
alacaklılarını 

malvar-
son
ibra talep etmişse, 
kasıt veya ağır ihmali ile 
lığını azaltmak veya bazı ilişkilerini 
gizlemek suretiyle zarara uğratmışsa, 
yine kasıt veya ağır ihmali ile aciz 
yoluna girişilmesini geciktirmiş 
veya aciz takibi esnasında bilgi 
verme ve yükümlülüklerini yerine 
getirme ödevinden kaçınmışsa, kalan 
borcunun ibrası istemi kabul edilmeye
cektir. Borçlu ibra süresi içinde 
herhangi bir mesleki faaliyet sürdür
mez , böyle bir çaba içine girmez, 
ikamet veya işyeri değişimini bildir- 

hizmet akitlerini veya mesleki 
çabalarını açıklamaz, alacaklıların
dan birinin yararına işlemlere giri- 
şirse, aciz alacaklılarından birinin 
talebi üzerine ibra ortadan kalkacak

Mevcut sistemden ayrılma, ayrıca 
uygulama açısından da çözümü 
derece güç zorluklar doğuracaktır. 
Aciz planının hazırlanması, oy hakla- 

tesbiti ve oylama çok vakit 
alacak işlemlerdir. 
karar verilinceye değin aciz idarecisi, 
ne yapacağını, yani kabul edilecek 
plana göre işletmeyi devam mı ettire
ceğini, tümü ile devir mi edeceğini 
yoksa tasfiyeye mi gidileceğini 
kesinlikle bilemeyecektir. Bu aşamada 
idarecinin tek faaliyeti masa malla
rının toplanması ve 
ile sınırlandırılmış olacaktır. Yine 
bu yüzden olayların pek çoğunda 
kaçınılmaz bir son olarak ortaya 
çıkan borçlunun malvarlığının tasfi
yesi de gereksiz yere ertelenmiş 
olacaktır. Bu erteleme nedeni ile 
malvarlığının değer kaybına uğraması

Alacaklarının

son

rınm
Plan konusunda

mez,
elde tutulması

veya iptal edilecektir.
Yukarıdaki koşullar gerçekleşmese 

dahi aciz alacaklıları, aciz planı 
ile borçlunun ibrasını aralarında da 
kararlaştırabilirler. 
sayesinde kendi kusuru 
aciz haline düşen borçlunun en az 30 
yıl süre ile eski borçlarını sırtında 
taşımak yükümlülüğünden kurtulması 
sağlanmış olmaktadır.

Bu konferansımda ancak komisyonun 
önemli önerilerini ve Adalet Bakanlığı 
tasarısının bu önerilerden ayrıldığı 
yönleri belirtmekle yetindim. Komisyon 
raporunun iki cilt ve henüz tamamlan
mamış bulunan adalet bakanlığı tasarı
sının da halen 345 paragraf olduğu 
gözönüne alınacak olursa, raporumda 
ne oranda ayrıntılara girebileceğim 
takdir edilir sanırım.

Bu düzenlemekaçınılmazdır. 
sadece bir bölümü ile yetinmek duru
munda bulunan alacaklılar, tu nedenle 
bir de gereksiz yere ödemeyi beklemek 
zorunda kalacaklardır.

da
olmaksızın

3. Adalet Bakanlığı tasarısının 
kalan borcun ibrasına ilişkin öneri
lerinin olumlu olduğunu kabullenmek 
gerekir.

Borçlu bir gerçek kişi olduğu 
takdirde aciz mahkemesine bir dilekçe 
vermek sureti ile kalan borçlarının 
ibrasını sağlayabilecektir. 
tunun için bir hizmet veya iş akdi 
nedeni ile elde ettiği haczedilebilir 
alacaklarını iflasın kaldırılmasını

Ancak

takip eden 7 yıl boyunca mahkemece 
belirlenen bir yedd-i emine tevdi
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ALMAM MEDENİ KANUNUNA (BGB) VEDA ETMEMELİ (-*)

Prof .Dr. Emst WOLF (xx)
Çev.: M. Kamil YILDIRIM

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elehıanı

Borçlar Hukukunun planlanmış olan yeni düzenlemesini red
BGB sistemi düzeltilmeye elverişli değildir. Bu kanunun kaldırılması için 

esaslı bir gerekçe de bulunmamaktadır. Bu, aşağıdaki makaleyi yazanın vardığı 
sonuçtur. Adalet Bakanlığınca planlanmış olan "Borçlar Hukukunun Yeniden Düzen
lenmesi" bu yazı ile açıkça reddedilmektedir.

hukuku "büyük ölçüde parçalanmıştır"
oranda borçlar 

belki de 
özel

I. Planlanmış olan yeni düzenleme
(4); çok veya az 
hukuku hükümleri içeren,

olmaksızın
Borçlar hukukunun yeni düzenle

mesi konusunda Eylül 1981 de Bamberg 
kentinde yapılan Medeni Hukuk Öğretim 
Üyeleri Kongresinde Adalet Bakanlığı 
Ministerialratı (-**#) Dr.

zorlayıcı sebep 
kanunlarda yeralan yüzlerce kanun ve 
yönetmeliğin " yeniden BGB içerisinde 
düzenlenmesinin mümkün" olup olmadığı 

tırılmalıdır(5). "Yargı" (Rechts- 
dayanarak veya 

olarak gelişmiştir". 
"hukuk gerçeğini 

"Çoğu 
dahi

A. Wolf'un
Uwe 

üzerine
tartışılmıştır. Buna, Adalet Bakanının 
Borçlar Hukukunda "tekrar gözden 
geçirme"yi (Überarbeitung) istemesi 
sebep olmuştur(1).
Wolf; Bakanın, kanun teklifleri ile 
-ki bunlar kongre üyelerine takdim 
edilmemişlerdi- amaçlanan 
gözden geçirme*nin münferit meseleleri 
hakkında 17 Medeni Hukuk Profesöründen 
(2) raporlar aldığını açıklamıştır. 
Bu raporlarda savunulan fikirlerden 
bazıları üzerine kısa açıklamalarda 
bulunan Prof. Diederichsen bunları 
kısmen tasvip kısmen de reddetmekte
dir.

Prof.Dr.ve Göttingen'den 
Diederichsen'in raporları

araş
prechung) 
kanuna aykırı 
Kanunun "metni", 
yetersiz olarak vermektedir . 
olaylarda" konuyu^ bilenlere 
genel bir bakış imkanı tanımamaktadır. 
(6) "Borçlar hukukunun genel durumu

kargaşa hali arzetmektedir"(7). 
kanunların tedricen tekrar 

bölümüne

"kanuna

Ministerialrat

tekrar "kısmen 
Bütün özel
"ger^alınması" fö) "ve yeni geiişmele- 
rin kanun metnine dahil edilmesi (9) 
ne çalışılmalıdır. Böylece^ 
hukukun yeknesaklığı tekrar go^ul 
bilecek hukuk düzeni yurttaşlar 
Şif ililir ve kullanılabilir 
hale getirilecektir"(10). Tekrar 
gözden geçirme "ivedi" görünmektedir 
(11) "BGB içerisinde, dağıtılmış 
haldeki borçlar hukukunu tekrar eski
durumuna getirme", "yargı^ve_ teoride
ulaşılmış standardı işleme , sözleşir® Splerinfn çok sesliliğinin" hukuk

hukuku

"özel

II. Adalet Bakanlığının gerekçesi
"borçlarAdalet Bakanlığının 

hukukunda yeniden gözden geçirme"ye 
ilişkin gerekçeleri; "Borçlar huku
kunun önemli bir bölümü birçok özel 
kanuna serpiştirilmiştir"(3); borçlar

da dahil olmak üzere) kısaltması-
(*) BGB, Almdn Mederti Kanununun (Borçlar Kanunu
<**) Phillipsmüniversitesi Marburg (P Almanyti İş Hukuku

lan yazarın bu makalesi Zeitschrıft^ur Rechtspolı^ l^ti 
Abschied vom BGB" başlığı ile yayınlanmıştır Çevırmenın no^ 

<***) Ministerialrat: Alman idari teşkilatında bir makam (çevirmen

Enstitüsünde görevli o- 
s.1-6. "Kein

notu).
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gereksiz olduğu kabul 
BGB'de aynı konuya

Kanununun, 
edilmelidir, 
ilişkin bir çok madde bulunmaktadır. 
Örneğin, § 611a (15b) ve § 651a, vd. 
(Seyyahat Kanunu)(15c). 
kongrede tali mütalaalar ile iptaline 
karar verilmiştir. Bunun yanısıra, 
konu, bir ' kodifikasyon veya ’ özel 
kanun sorunu 
düzensizliği

gerçeğine" vegerçeğine",
"sözleşme gerçeğine uygunluğu" saye
sinde ulaşılan "yeknesak bir kodifi
kasyon '' sözkonusudur(12).

"yaşam

Bunların
III. Planlanmış olan yeni düzen- 

lemenin BCS. sistemi ile uyuşamazlığı
dahil"Tekrar bünyesine

"tekrar eski durumuna
değil, kanunköyucunun 
ve • tutuk davranışı-

1.
etme" veya 
getirme" sözkonusu değildir.

"Tekrar BGB. bünyesine dahil 
etme", "tekrar eski durumuna getirme" 
ve "iade" sözlerini kullanmak hatadır, 
çünkü bu özel kanunlar örn. Taksitle 
satış (ödeme) Kanunu, Ticaret Kanunu 
ve Genel İşlem Şartları Kanunu hiçbir 

BGB'nin bir parçası olmamışlar

dır.
Alfred Wolf'un "kimse", "bu 

illüzyonu yapamaz" demesiyle borçlar 
hukukunun tümüyle tek -bir kanunda 
toplanamayacağı görülmüştür. "Gerçek
ten yaklaşık olarak borçlar hukuku 
hükümlerinin tümünü biraraya toplamak 
imkânsızdır"(16).

Arzu edilen "hukuki temizleme" 
bu itirafa göre "bir illüzyon"dur. 
Bu noktada, "acaba kanunkoyucu saye
sinde yeniden gözden geçirme" gerekir 
mi, gerekirse hangi halde? sorusunun 
incelenmeden bırakılamayacağı iddiası 
(17) ve "belki"(18) kelimesinin 
kullanılması bunların lüzumsuz olması

Niçin

zaman
dır.

2. Bir kodifikasyon varlığının
tanınmaması

Borçlar hukukunda olduğu iddia 
edilen "dağınıklık", bir kodifikasyonu 
ve böylece iddiaya göre ulaşılması 
gereken "kodifikasyonel yeknesaklığın" 
varlığını tanımamakdan ileri gelmekte
dir. Bir kodifikasyon, aynı tür 
hukuki ilişkilerin -burada medeni 
hukuk ilişkilerinin sistematik olarak 
derlendiği kurallar manzumesidir(13). 
Bilimsel bir sistem, bilimin tüm 
kavramları, kanunları ve/veya kuralla
rının mantıken kabul edilmiş (itiraza 
kapalı) düzenidir. Bir kodifikasyon 
sisteminin kapalılığı, bir kanunda 
yeralan bütün münferit olayları 
çözümleyecek tam bir düzenleme ile 
-bir ütopya olsa bile- değiştirilemez. 
Sadece genel ilkeler için gereken bu 
düzenleme özel kanunlarda çok geniş, 
dağınık çabuk değiştirilecek özel 
hükümlerin bulunmasına engel değildir. 
BGB. vazının bu davranışı ve daha 
sonra onun böylece ele alınması 
BGB'ye açıklık kazandırmış ve uygula
mayı kolaylaştırmıştır. Kodifikasyon 
sistemi, el değmemiş haldedir. Özel 
kanunlarda düzenleme yapmanın "hukuku 
parçaladığı" görüşü(14) isabetsizdir. 
Borç ilişkisi, tıpkı talep gibi 
sayısız kanunda yer alan, temel bir 
kavramdır. Bütün bu düşünülen "Borçlar 
hukuku

doğurmaktadır.ihtimalini 
BGB'nin itibarı ve onun devamlılığına
olan inanç sarsılmaktadır?

3. Yeknesak bir planın yokluğu
Amaçlanan "arındırılmış 

yenilenmiş borçlar hukuku"(19) "tekrar 
gözden geçirme" ile değil ancak 
borçlar hukukunun genel bir reformu 
sonucu gerçekleştirilebilir, 
aksini düşünmek hatalıdır(20).

Adalet Bakanlığına verilen 
toplam 17 rapor da "tekrar gözden 
geçirme" yani gösterilen genel reform 
gerekli mi? Veya sadece, imkân var 
mı? sorusuna değinmemiş,
siyasî tercihle öngördüğü planlanmış 

düzenlemenin(Neuregelung) 
münferit noktalarını ele 

almıştır. Dr. Alfred Wolf, Bamberg 
kongresindeki tebliğinde "hiçkimse 
onu nasıl yapacağını bilmiyor" sözünü 
kullanana dek fikri, siyasî tercihte 
bulunan Adalet Bakanına da yabancıydı. 
Bu, borçlar hukukunda yeni düzenleme 
gerekli mi? Veya mümkün mü? sorusu 
ile ilgili olmayan raporlar ile 
açıklanamazdı.

Raporların 17*si de açık yeknesak 
bir plan olmaksızın ortaya konulmuştur. 
Bu sebeple Prof .Dr. Uwe Diederichsen 
"metod değişikliği" istemektedir. 
Yeni borçlar hukuku "temel prensipler
den çıkartılmak suretiyle" amaçsal 
metodla geliştirilmelidir.

ve

Bunun

bakanın

yasal
sadece

zerrelerinin"(15) 
kullanılması cidden kabul edilemez.

BGB'de yüzlerce özel kanunu 
kullanmak Schönfelder(lSa) gibi kalın 
bir kitap yaratır. Borçlar hukuku bu 
yolla "tekrar görülebilir ve böylece 
içerisine girilebilir" hale gelemezdi.

Yeni özel kanunlardan büyük bir 
kısmının, örneğin: Genel İşlem Şartları

BGB'de
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Bilirkişilerin herbirine görev
leri verilmeden önce, isabetli olarak 
talep edilen yeknesak kapsamlı ilişki 
açıklanmalı ve sağlamlaştırılmalıydı. 
Bunun gerçekleşmemiş olması raporların 
değerini önemli ölçüde azaltmaktadır. 
Diederichsen'in aksine, yeknesak bir 
ilişki(einheitlicher 
bir yığın belirsiz "temel prensipler"- 
den çıkartılamaz, 
mevcutturlar ne de yeknesaktırlar. 
Bir "amaç"dan hiçbir kanun yada
sistem

5. Parlamentarist süreç yerine 
bürokratik yönetim

Yanlışlıkla "tekrar gözden
geçirerek tamamlama çalışması" olarak 
nitelendirilen, düşünülen genel
reform, sadece borçlar hukukunu 
değil, genelde tüm BGB'yi ilgilendiren 
itirazların 
almamıştır. Bir 
sayesinde, "medeni kanun" oluşturula
caktır. Femando Hassner FAZ. da 
4.2.1981 tarihinde şunları yazmıştır: 
"Adalet Bak anlığında 'tamamen yeni 
BGB taslağı üzerinde gizli, sessiz 
çalışılmaktadır"(28). Buna karşı bir 
itiraz yapılmamıştır. Alman Öğrenci 
Vakfı, Völs am Schlem Yaz Akademisin
de, 14-15 Eylül 1981 de bir çalışma 
grubu Adalet Bakanlığının 17 bilir
kişisinden (Kötz) başkanlığında "özel 
hukukun kodifike edilmesi" konusunu 
incelemiştir. Olayın oldu bittiye 
getirilmesi kamuoyu için tehlikelidir.

Adalet Bakanlığının takip ettiği 
usul siyaset, bilim ve yasama alanında 
19. yy. kamuoyu tartışmalarının en 
önemli konularından biri olan ve

Zusammenhang) hiçbirini (27) dikkate
yeni kodifikasyon

Çünkü bunlar ne

oluşturul amayacagmdan 
amaçsal olamaz. Burada Diederichsen'in 
kullandığı "pragmatik" terimi "amaçsal" 
dan farklıdır, yeknesak bir ilişkinin 
oluşmasını da önler.

bu

4. Yasama organının sürekli
pasifliği

Alman parlamentosunda, "kanunla
rın çokluğu" konusundaki bir görüşmede 
eski Adalet Bakanı Vogel, bütün özel 
kanunların tedricen, BGB'nin borçlar 
hukuku bölümüne geri alınması görü
şünde olduğunu belirtmişti(21). Bu 
açıklama yasama organının pasif 
tutumu konulu görüşmeden uzaklaşmak 
için elverişliydi. Konu literatürde 
şu şekilde açıklanmaktır:

"Üretim(Yasama organının kanun 
çıkartması) çok fazladır". Mesarifi 
Muhakeme Kanunu yeni düzenleme sebe
biyle birkaç yıl önce, 
karmaşık ve ihtilaflı bir hal almıştır. 
Vereinfachungsnovelle(21a) bir yığın 
sorun yaratarak Anayasa Mahkemesi de 
dahil olmak üzere tüm mahkemeleri 
meşgul etmektedir. Aile Hukuku da 
kısmen bir yasama felâketidir. "Yıllık 
kanun artışındaki çığ gibi büyüme" 
"silahı etkisiz hale sokmaktadır"(22).

BGB. §.1357,f.l'in yeni hali, 
"yasamanın kabiliyetsizliğinin bir 
belgesi" olarak gösterilmektedir(23).

BGB. §.611a'da "yasamanın amatör
lüğünün yeni bir doruk noktasıdır"(24). 
"Niçin hukukumuz giderek güvenilir
liğini
cevabında "yasamanın telâşı" 
âer Gesetzgebung) üzerinde 
durulmalıdır (25).

Yasama felâketinden aslında 
Adalet Bakanlığı sorumludur. Alfred 
Wolf(26), "kanun çokluğu", "madde 
kabarıklığı" "açıkça 
derse, buna Adalet Bakanlığım 
başarılı olamamasının sebebiyet 
verdiğini görmediği anlaşılır.

1871 yılından itibaren mecliste ye 
kamuoyunda yapılmış olan BGB'nin 
hazırlıkları ile çelişmektedir(29). 
Bakanlığın tutumu parlamenter hukuk 
devletinin kamusal gereklerine ters 
düşmektedir. Böyle bir davranışa 
bürokratik yönetimlerde rastlanabilir.

6. BGB'nin hiçbir sosyal görevi
özellikle

yoktur refor-Yapılması düşünülen genel
‘ "Borçlar hukukunumun içerisinden: 

tekrar gözden geçirme BGB'yi Otto v.
tarafından Özel hukukun sosyal

ödeviGierke
olarak . . a,
yerine getirmesini sağlayacaktır. Bu 
aynı zamanda özel ekonomiye dayalı 
düzen içerisinde yeralan eşya hukukun- 

kodifikasyonun kapsamını yeniden 
belirleyecek bir husustur"(3°)Bu 
beyanlar BGB'yi reddetmektedir. Otto 
v Gierke, BGB'ye karşı katı tutumuyla 

Ona göre: "Halkımız 
fikrinin etkisi ile”

nitelendirilmiş bir

da

yitirmektedir" sorusunun 
(Hektik 
önemle

tanınmıştır.
"alman hukuku x 
kendiliğinden ahlakı ve sosyal açıdan 
veniden doğmak zorundaydı. Bger 
"yeni özel hukuk» "alman hukuku 
değiltaksine "roma" hukuku) iset» 
onun sosyal olmadığını gösterir 
gerekçesiyle BGB'yi reddetmekteydi. 
"Sosyal devrimin büyük halk savaşında 
doruğa varan deneyi" halka karşı

önlenemez"
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desteğiyle dogmatik gelişimi sağlamış
tır (39). "Arındırılmış ve yenilenmiş 
borçlar hukuku dondurulamaz". "Onun 
metni", "şimdiye kadar çok çeşitlen
dirilmiş değişme baskısından kuvvet
lidir, 
her

olan hukukun iktibasına da yolaçmış 
bulunmaktadır. "Alman hukuku için 
mücadelenin alman ulusu varoldukça 
sürdürülecek olması mutluluk vermekte
dir". Eğer Gorpus Juris, alman hukuku
nu ortadan kaldırmak istemese idi 
medeni kanun bu denli ağır bir yara 
almazdı (31).

Nasyonal sosyalist hukuk ideolo
jisinin^) Otto v. Gierke'nin teori
lerine atıfta bulunmuş olmasına 
hayret edilmemelidir. Onun BGB'ye 
karşı olan mücadelesinin günümüzde 

düşündürücü

Bu "bir dezavantaj değildir, 
halükârda borçlar hukukunun 

gelişimi bakımından önemyorumu ve 
taşır ve yargı sayesindeki geciktiril
miş ve önceden görülemeyen gelişmeden 
daha iyidir"(40). "Borçlar hukukunun 
değişen ilişkilere uygunluğu" konusu
nun tamamen "yargıya terk edilmesine 
imkân vermez"(41).olmaktansürdürülmesi 

öteye gitmiştir. Kanunkoyucunun mahkemelerin 
kararlarına sadece

Bu:
kanuna aykırı 
katlanmakla ve onaylamakla kalmayıp 
onları hızlı çalışmaya da zorlayacağı 
anlamına gelir.

yüzünden

7. Yargı karşısında yasamanın 
kapitülasyonu

"Hukuk gerçeği", "yaşam gerçeği" 
ve "sözleşme gerçeği" terimleri ne 
mevcuttur(33), ne "uygun" olan, 
mutlak ideal "gerçek" anlamında 
kullanılırlar. Olaya göre, somut 
olay yargısı için bundan başka bir 
terim daha vardır. Sadece vukubulan 
ve "değerlendirilmiş" durumlar turaya 
girerler. "Hukuk gerçeğine" "uyum" 
sağlayabilmek için yeni gelişmeleri 
kanuna alma talebi(34) yargı kararla
rının kanun metnine alınmasını zorunlu 
kılar. Bunların sayı itibarıyla çok, 
çeşitli ve itiraza açık olmaları, 
mantıken kabul edilmelerini imkânsız- 
laştırmaktadır. A. Wolf'un görüşünün 
aksine, hu durumda olay hukuku düşün
cesi "özel hukukun kodifikasyonel 
yeknesaklığı 
Yasama ve yargı arasında birbirine 
zıt ilişkide, yargı karşısında yasama
nın kapitülasyonu sözkonusudur, bu 
kodifikasyonun muhtevasını eritecektir. 
"Son derece ihtisaslaşan toplumumuzun 
eski devre göre tümüyle farklı norm 
ve hüküm gereksinimi"(36) "kodifikas- 
yonel birliğe ters düşmektedir. 
Üzerinde ısrarla durulan "kodifikasyon 
fikri"(37) pratikte hiçbir 
gerçekleştirmez.

O, yalnız başına 
geciktirilmiş veyargı

önceden görülemeyen gelişmede devreye 
girer ve hızlanmayı zorunlu kılar. 
Şayet bunun aksine mahkemeler daha

"kanunu" devamlıetkili ise artık o, 
değiştirecektir. Bu bir kodifikasyon 
değildir.

Evrenselliği olmayan bir inanış 
için "uygunluk" kelimesi, devamlı 
bir değişme veya "akış", mahkemelerin 
"serbest hukuk yaratma", 
geliştirme", "hakim hukuku" 
ulaştıkları(42) ve hatta BGB'nin bir 
kodifikasyon şeklinde uyması gereken 
salt politik bir harekettir.

"hukuku
ile

9. Kanunda "hukukî yaşam imgesi"
(Juristische Lebensbilder) bulunmamak
tadır .

vurgulanamaz"(35).

Alfred Wolf'a göre: BGB'yi
koyanlar "mantikî düşünce ile gerçekte 
karşılaşılacak her olayı çözümleyecek 
kesin kanunî kurallar getirmek" 
istiyorlardı. "Bu hedefe ulaşmak 
için kanun, hukuki yaşam imgesinden 
vazgeçmeliydi". "Sosyal realite ile 
hiçbir direkt ilgisi kalmayan" "soyut
laştırılmış maddelerden bir formel 
hukuk tekniği 
bilimsel 
tekniği"
genelleştirmeleri sebebiyle münferit 
olayı gözden" kaçırmaktadır. "Kanunda, 
somut değil sadece soyut konuların 
düzenlenmesi gerekmektedir". "Kanun 
ilk defa mahkemenin hükmü ile" "somut" 
taşacaktır, o, ilk defa bunun ile 
"hayat" bulacaktır. "Halka mal olma" 
(Volkstümlichkeit), "sadece soyutlaş
tırma değil, kendi dili yüzünden de 
gerçekleşememektedir(43).

şeyi
yaratılmıştır. Bu 

ve söyutlayıcı düzenleme 
"kanun hükümlerinin kendi

8. Kodifikasyon yerine salt
politik bir hareket

Kelimenin tam anlamı ile: "Yargı" 
anayasaya göre kanuna bağlılıkla ve 
onun uygulanması sayesinde değil 
"kanuna dayanarak veya kanuna karşı 
olmakla, gelişmiştir" denebilir(38). 
"Hukuk ,
karşılaşılan yeni sorunları ele 
almış ve hukuk politikası kararların
dan çekinmemiş, hukuk öğretisinin

uygulaması"(Rechtspraxis)
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saldırı,
BGB'ye karşı değil, 
olmak üzere tüm kanunlara, 
organına, her bilimsel olana, her 
düşünceye ve her tanıma karşı yönel
tilmektedir.

sadece tümüyle 
Anayasa başta

Bu kararlarının verilmesine yol açar.
Kanunları ve hukuk dilini "halka 

mal etme"ye yönelik romantik girişimde 
diretme, sadece hukuk dilini değil, 
doğru almancayı ve buna bağlı olarak 
genel anlamayı önemsememek olur. 
Bunu uygulama imkânının bulunmaması 
da kodifikasyonu bölgesel lehçede 
yazılmaya mahkum edecektir(48).

Bir yaşam imgesi düşünülemez' 
ona dünya görüşü olarak inanılır. 
Alfred, Wolf'a göre: Özel hukuk son 
aşamada belirli müesseselerden ve 
sistemlerden daha geniş . kapsamlı- ve 
farklıdır, yani insanın yaşama ve 
görevlerine karşı hayat anlayışıdır 
(Lebens-Gesinnung) (49). Aslında bu 
özel hukuk değil, yasama ve yargının 
kişiye zorla kabul ettiremeyeceği 
bir dünya görüşüdür. Bununla birlikte; 
eğer mantıken ve nesnel açıdan imkân
sız olan, somut olay kanun ile düzen
lenmeğe ve mahkeme hükmü ile kanun 
somutlaştırmaya 
keyfi bir hareket olacaktır.

yasama

"Formel hukuk tekniğinin" reddi 
ve "sosyal gerçeklere" "doğrudan 
uygunluk" talebi tarihi felsefenin 
"gerçeği" "doğrudan" yani kavramlara 
başvurmadan belirleme girişimine yol 
açmıştır(44). Bir kavram, bir yada 
birden çok varlığın (Seiende) veya
unsurun (Moment) etkilediği özellikle
rin bir bütünlüğüdür, 
ilgili olan bir varlık 
varlığın unsuru onun(o 
konusudur. Kavramlar olmadan hiçbir 
konu, konusal uygunluk, konusal 
ilgi ve böylelikle objektiflik olamaz. 
İdealist felsefenin Alfred Wolf 
tarafından üstlenilmiş bulunan hatalı 
girişimi, gerçek konuların ve objektif 
mantıki bilgilerin reddi (irrealizm 
ve irrasyonalizm) yani her türlü 
bilgi ve bununla beraber yasamanın 
varlığının reddi demektir.

BGB'nin "somut" değil, "soyut" 
olmasına itiraz edilmesi hukuk ve 
bilim teorilerinde kargaşa yaratmak
tadır. Her kanun gibi BGB'de genel 
kavramlardan oluşmaktadır. Kavramların 
soyut olması gerekir. Somut bir 
kavram veya kanun olamaz(45). Bir 
konuya ait çok çeşitli, çelişkili 
unsurları bir bütün olarak düşünmek, 
somut olayda görülen her durum için 
kanuna hüküm koymak kadar mantıken 
imkânsızdır. "Somutluk" talebi ile 
tüm kanunlar ve soyut kavramları 
kullanan düşünme faaliyeti de redde
dilmektedir. Mantıkî tanıma metodunun 
reddi de bununla ilgilidir. Somut 
düşünme gibi, Alfred Wolf'a karşı 
olarak "imgesel düşünme" (bildhaftes 
Denken) de, "hukukî yaşam imgesi", 
"borç ilişkilerinin yaşam imgeleri" 
(46), "ölçüt imge"(Leitbild) ve 
"Ölçüt imge işlevi" yoktur(47). Bir 
ses,

Bir kavramla
veya bir 
kavramın)

kalkışılırsa bu

10. "Somut düşünce" yoktur.
"Somut" düşünceyi hataen bir 

dünya görüşü olarak bir çok yazısında 
savunan Alfred Wolf yargı ve doktrinde 
güvensizlik ve kargaşa yaratmıştır(501. 
Bunun sebebi BGB'nin soyut olması 
değildir. BGB'den kanuna aykırı bir 
çıkarımla tüm hatalar ona yükletilmek- 
tedir. Sistematiğe geri dönmek sure
tiyle karışıklığa son verileceğine 
genel reform girişimi ile "somutluk" 

"imgesellik" (Bildhaftigkeit) 
daha da güçlendirilmektedir.

Cari Schmitt'in "somut düzen ve 
biçim düşüncesi" (konkreten Ordnungs- 

und Ges taltungsdenken) teorisi 
"somut düşünce" yanılgısında etkili 
olmaktadır. "Genel kavramlardan" 
"ayrılma" konusu, Cari Schmitt e 
göre: "kavramsal açıklama veya daha 
büyük hukukî güven ve belirlilik 
sağlamakla ilgili değildir. Yapay ve 
akla aykırı olanlar ile doğal ve 
gerçek hayat ilişkilerinin birbirini 
nötralize eden soyutluğu sözkonusudur". 
Schmitt bu yüzden soyutluk yerine 
nasyonal-sosyalist dünya görüşü 
doğrultusunda "softu t biçimciliği"
savunmuştur"(51).

"Soyut" BGB'ye karşı 
vonal-sosyalist hukuk politikasının 

hedeflerindendi. Kraliyet

ve

bir tad, bir koku, bir resim, 
bir duygu imgeseldir. Bunlar duyu 
organları ile algılanabilir, tasar
lanabilir. Bir kavram veya bir hukuki 
ilişki, örneğin bir borç ilişkisi 
algılanabilir veya tasavvur edilebilir 
birşey değildir. Hukukî "yaşam imge- 
ler i" oluşturma, bunları
ouzenleme girişimi tıpkı Sachsenspiegel 

1 ayındaki gibi metodik düzenleme 
Verine kargaşaya ve keyfî mahkeme

savaş
nas

kanunla
Adalet Bakanlığı, evrensel bir "halk
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eşitlik bulunmamaktadır, 
"toplum" veya 
dırılan

oynamıştı. Bakanlık sekreteri Schlegel- 
berger 1937 yılında "BGB'ye veda" 
konulu konferansında "sağlıklı bir 
milletin duyarlılığına uygun konular" 
da çalışacağı yerde "çoğunlukla 
hayata yabancı olan kavramlar"m 
kullanıldığını ve konuşmasının sonunda 
da: "Bugün şunu açıklamaktan bahtiya
rım ki: Adalet Bakanımız Dr.Gürtner'in 
medeni kanunun en yakın bir tarihte 
yeniden ele alınması 
önerisi, önderimiz tarafından uygun 
görülmüştür"(53).

11. İnsanın şahıs olarak tanın-

Aksine
"cemiyet" diye adlan- 

otoriter bir çoğunlukta 
sadece bir "dengesizlik"(61), bağımlı
lık ve korunma ihtiyacı bulunmaktadır. 
(62). Bununla ilgili olarak: Alfred 
Wolf haksız şekilde Anayasaya atfen 
bir "sosyal model" yaratmakta(63), 
insan yerine "hukukdaş"dan(64), 
Schwark ise(65) "hukukun bağımlılığı"- 
ndan bahsetmektedir.hakkmdaki

"Kanunkoyucu" "borç ilişkilerini 
zorlayıcı özel hukuk ' araçlarıyla" 
"yönlendirmek" ve bir "sosyal modbl"e 
tâbi kılmak isterken, sözleşme serbes
tisine , devletin dışında insanın 
medeni hukuktan doğan özgürlüğüne, 
kuvvetler ayrımına ve hukuk devleti 
Anayasasına ters düşmektedir. Sözleşme 
serbestisi olmaksızın hukuki ve 
siyasî özgürlükten söz edilemez.

Mahkemelerin açıkça kanuna 
aykırı kararlar vermesi ve Adalet 
Bakanlığının sadece izin vermekle 
kalmayıp ayrıca bir yeni "kodifikasyon" 
için diretmesi de hukuka ve Anayasaya 
aykırıdır. "BGB'ye ve kanunlarda 
yeknesaklığa dönme" arzusu(66) bu 
şekilde gerçekleştirilemez. BGB, 
Medeni hukuk ilişkilerinde tarafların 
serbestçe işlem yapabilmelerini 
sağlamak zorundadır. O, sistematik 
olarak medeni hukuk ilişkilerinde 
çelişkili kararlara yasamanın çeliş
kili kararlarına kapalıdır, böylelikle 
medeni hukuk ilişkilerini devletin 
tasarrufundan da uzaklaştırır.

En azından bu kararlardan biri

ması
Alfred Wolf'a göre: "Ferdiyetçi

liğin temel prensiplerinden" ve 
"pandekt ilminin bilimsel sisteminden 
etkilenen BGB, meriyet kazandığında 
artık modem yanı kalmamış bir kanun" 
du(54). 
önce"

"Borçlar hukuku herşeyden 
"makul, sorumluluğunu bilen, 

mümeyyiz hukukdaşların(Reci ı tsgenossen) 
ölçüt imgesi sayesinde gelişmiş, 
şekillenmiştir". "Hukukdaş bağımsız, 
kendisinden sorumlu varlıklı vatandaş 
(Besitzbürger) olarak nazara alınmak
tadır" (55).
değişmiştir. "Objektif iyi 
kuralı kuvvetlendirilmiştir, 
edilmesi güç olan esaslar" "kaldırıl
mıştır". "Medeni hukuk alanında da 
yargıya giriş bakımından Anayasa 
hukukunun sosyal modeli bulunmuştur" 
(56). - ’

Bu, yargı sayesinde 
niyet 
Kabul

"Genel işlem Şartları Kanunu" 
"zorlayıcı özel 
borç sözleşmelerinin içeriğini" yön
lendirmektedir (57).

hukuk araçlarıyla

bile,
olan

kendi mantığı içinde tutarlı 
BGB.

yargı için, BGB ile mantıken imkânsız, 
itiraza açık kararlar vermek mümkün 
değildir.
hatalı olacaktır ve ayrıca bu, yargı
nın

sistemini bozacağındanBu iddialar geçersizdir. BGB 
§:l'e göre: Hukukî ehliyeti haiz 
kişi, canlı olan her bir insandır, 
bir siyasî görüşün çizdiği "ölçüt 
imgesi" ve sözde kalan "varlıklı 
vatandaşı" değildir. Her bir kişinin 
özellikleri kendi doğasında 
alma kabiliyeti ve dolayısıyla kendi 
şahsiyetinden oluşmaktadır. 
sorumluluğunun bilincinde 
mümeyyiz" insanın reddi ile şahsiyet 
ve kişi olarak insan reddedilmektedir. 
Böylece bütün haklar reddedilmektedir. 
Wiacker'in de savunduğu(58) "varlıklı 
vatandaş"m yırtık 
marksist(59) 
görüşler(60)
hakkının reddi gizletilmektedir. Bu, 
sosyalist görüşe göre hiçbir(medeni 
hukuka ilişkin olarak) özgürlük ve

Bu durum nesnel bakımdan

kanuna ve hukuka bağlılığına 
ilişkin Anayasadaki m. 20 f.3 ile
çelişmektedir(67). 
sistematik olarak düzenlenen hukukî 
işlem yapma serbestisi ve kanuna 
uygunluk kombinasyonu ile mümkün 
olacaktır.

karar
BGB'deBu ancak

"Makul, 
olan ve

Medeni hukukun BGB'de uygulanan 
sisteminin günlük politik düşünceler
den ve "ihtiyaçlardan" bağımsızlığı 
ve buna ’^uygun" olamayacağı da yasama
nın ^malûmudur. Kavram piramidi ve 
maddî unsurlar değiştirilmediğinden 
bu taleplere ilişkin bir kodifikasyon , 
da kendine özgü önemli kayıtlamaları

tablosu ardında 
ve nasyonal-sosyalist 

sayesinde mülkiyet

62



kaynağı 2000 yıllık bir hukuk tecrübe
sidir” . "Kodifikasyon uluslararası 
bir görünüm kazanmıştır ve çok sayıda 
benzerleri de mevcuttur”(74). "Hukukî

"hukuk

içerisinde değişemez. "Değişen ilişki
lere özel hukukun uygunluğu"(68) 

kodifikasyonda düzenlenmiş 
hukukun "geliştirilmesi"

veya 
medeni
olamaz. Hukukun hukuki olmayan "uygun- 

hukuku gerçekten bertaraf
işlem kavramının bulunması" 
biliminin en 
biri"dir. Alman 
sınırları aşmasında 
biliminin geliştirdiği hukukî işlem 
teorisinin etkisi boşa gitmemiştir".

hukuk biliminin 
itibarı, hukukî 

üzerinde doğrudan

önemli olaylarından 
hukuk düzeninin 

alman hukuk
luğu",
edeceğinden kodifikasyonun "değişen 
ekonomik ve sosyal ilişkilere" "uygun
luğu" (69) düşünülemez.

Anayasaya BGB. "uydurulamaz", 
çünkü Anayasa ve BGB. uyum içindedir, 
İkisi de kaynağını doğal olarak, 
herbir insanda, onun haki arında (insan 
hakları) ve özgül'lüğünde bulmaktadır.

"Yüksek teknolojiye sahip bir 
ekonomi düzeninin sözleşme gerçeği"
(70) üzerine
uygunluğu"nu sağlama çabası,
Wolf'a göre: 
hukukunun yapısını "BGB'de zorlayıcı 
özel hukukun genişletilmesi anlamında" 
değiştirir(71). İddia edilen 
özgür, sosyal ve demokratik toplum 
değerleri" (Wertinha.lte) (72) aracılığı 
ile -ki bunları mahkemeler belirlemek
tedir- insan ilişkilerinde bu şekilde 
hukuka aykırı tasarruf edilmektedir. 
Bir üçüncü yol (73) da mantıken düşünü
lemez ve nesnel olarak imkânsızdır.

"Alman halkını özel hukuk alanın
da birliğe götüren Medeni Kanun", 
"Alman hukuk düşüncesinin önemi 
dünyaca kabul edilmiş bir belgesi"dir. 
"Bu, 19.yy.da gelişen ortak Alman 
Hukuk biliminin . eseridir, bunun

"19.yy.da Alman 
ulaştığı evrensel 
işlem teorisi 
etkili olmuş tur"(75).

"Kritik hukuk"un temsilcisi 
Rudolf Wassermann(76) BGB'yi etkile
yici kapalılığın bir anıtı olarak 
adlandırmaktadır. Ona göre: "Yeni 
bir BGB yaratmak" şarttır,
"henüz zamanı gelmemiştir". 
ileriye sürdüğü, Alfred 
Schwark'ın katıldığı sebepler hukuki
değil, ideolojik ve siyasîdir. ........

BGB'de tarihî sebeplerden öturu 
bir takım münferit olaylara ilişkin 
hükümlerin bulunması, örn.: §.253,465, 
638,831 gibi(76a) bir şanssızlıktır. 
Yasama organınca tunların değiştiril- 
nesi gerekirdi. Bu konu harbinde 
BGB'de hukukî bir eksiklik bulunduğunu 
hiç kimse iddia edemez. BGB- sistemi 
düzeltilmeye elverişli degıidırBu 

terketmek için objektif hiçbir 
Adalet Bakanlığı

"borçlar hukukunun 
Alfred

BGB'nin ve borçlar fakat 
Onun 

Wolf ve
"bir

kanunu
gerekçe de yoktur. 
hatalı davranmaktadır.
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ÖNSÖZ

Dehasına yirminci asır medeniyetini hayran bırakan Ulu 
Önder Atatürk, elli yıl önce, 1938 yılının 10 Kasım günü fâni hayata 
gözlerini yummuştu.

Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinden sonra akıp 
giden seneler, O'na olan hasretimizi, sevgimizi ve bağlılığımızı daha 
da arttırmış bulunmaktadır.

O, bir yandan Türk Milletinin kaderine damgasını vurmuş, 
diğer yandan da, yaşadığı çağın olaylarına istikamet vermiş kuvvetli 
bir şahsiyettir. Çökmüş bir imparatorluktan yepyeni bir Cumhuriyet 
yaratmak mucizesini gösteren Atatürk'e minnet ve şükran borcumuz 
büyüktür. Bu borcu ödemenin en sağlıklı yolu ise, onun ilkelerine 
sadık kalmak ve sadık kalınmasını temin için olanca gücümüzle çalışmak
tır. Hemen belirtmek gerekir ki. Ulu Önder Atatürk yalnız bir vatan 

aynı zamanda, bir büyük inkılapçı olarak tarihikurtarıcı değil,
platformda yerini almıştır. Atatürk'ün bütün inkılâplarının tek hedefi
Türk Milletinin çağdaş medeniyet yolunda ilerlemesini, hür ve bağımsız 

gerçekleştirmektir. O ebedi uykusunu uyuduğu müddetçe Türkyaşamasını
Milleti inkılâplarına sahip çıkmaya devam edecektir.

kadar Ulu Önder Atatürk hakkında yüzlerce eser 
yayınlanmış bulunması ve her yıl yeni eserlerin yayınlanmakta oluşu, 
O'nun, bütün ihtişamı ile Türk Milletinin maşeri vicdanında yaşadığının 

en canlı delilidir.

Bu güne

büyük tarihi hadise addedilebilecekTürk Milleti için en
Üniversitesi Hukuk Fakültesinin çıkardığı, 

50. Ölüm Yılı Özel Sayısı",
bu yıldönümünde, Marmara
Hukuk Araştırmaları Dergisinin "Atatürk'ün

katkıda bulunduğu ve Atatürk'eAtatürk'ün gereği gibi anlaşılmasına 

olan hayranlığı genç kuşaklara 

olacaktır.

aktarabildiği ölçüde vazifesini yapmış

Aziz hatıran önünde tazimle eğiliriz.Ulu Önder Atatürk1

prof.Dr. Orhan OĞUZ 
Rektör

/V



ATATÜRK*TE İNKILÂPÇILIK İLKESİNİN TEMEL ANLAMI

Ord.Prof.Dr. Sulhi DONMEZER
İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Öğretim Üyesi

i.- 1982 Anayasasının başlangı
cında, Anayasanın Atatürk'ün lider
liğinde geliştirilen inkılap ve 
ilkeler doğrullusunda olduğu, lıiçlir 
düşünce ve mülahazanın Atatürk İnkı
lapları karşısında koruma görmiyeceği 
açıklanmıştır. İkinci maddede Türkiye 
Cumhuriyetinin başlangıçta belirtilen 
temel ilkelere dayandığı yani boylece 
Atatürk İnkılâplarının Türkiye Devle
tinin temel nitelikleri içinde bulun
duğu ifade edilmiştir. Ayrıca 4. 
maddede, 2. maddede yeralan ve Cumhu
riyetin niteliklerini belirten husus
ların hiçbir suretle değiştirilemiye- 
ceği hüküm altına alınmıştır. 174. 
maddede, Anayasanın hiçbir hükmünün 
Türk Toplumunu çağdaş uygarlık seviye
sinin üstüne çıkarmak ve Türkiye 
Cumhuriyetinin lâik niteliğini korumak 
amacını güden ve sekiz madde halinde 
listesi verilen inkılâp kanunlarının 
Anayasaya aykırı olduğu şeklinde 
anlaşılıp yorumlanamayacağı belirtil
miştir.

rini alır]ar, zamanla normalleşirler 
(I). Matta, zaman geçtikten sonra 
bunların da yeni inkılâplarla değiş
ti ' i Iitk
Sultan II. Mahmut Osmanlı İmparator
luğunda ilk defa kıyafet inkılâbını 
gerçekleştirmiş ve "Serpuş” olarak 
fesi getirmiştir; aradan bir yüzyıl 
geçtikten sonra bu inkılâbın Atatürk'
ün şapka inkılâbı ile değiştirilmesi 
gerekmiştir.

■' ıcği ortaya çıkabilir:

Oysa inkılâpçılık, toplumun, 
yerleşmiş örf ve adetlere, teamüllere, 
birtakım dogmatik ilke ve kurallara 
esir olmadan sosyal ve ekonomik 
şartların getirdiği yeniliklere açık 
olması demektir. Boylece inkılâplar 
belirli bir zaman geçtikten sonra 
yerleşip, inkılâp niteliklerini 
kaybederek toplumun sosyal yapısının 
normal parçaları halini alırlar. 
Boylece inkılâbın varlığı duygulara 
bağlılıktan kurtularak normalleşmiş 
olur. Oysa inkılâpçılık devam eder;

değişme 
kabul 

yenilik

geleceği kapsayan sosyal 
süreçlerinin zaruriliğini 
etmek, yeniliklere sırf 
olduğu için karşı çıkmamak, "yeniliği 
kabul edilmemesi gereken bir kötülük 
(bid'at) saymamak" demektir.

2.- Dikkat edilmelidir ki, bu 
hükümler Atatürk İnkılâpları olarak 
tanımlanan ve 1923'ten 1938 yılma 
kadar gerçekleştirilen belirli sosyal 
değişiklikleri ve bunların istinat 
ettiği kanunları teminat altında 
bulundurmakta ve fakat inkılâpçılık 
ilkesini açıkça sözkonusu etmemekte- 

, birler, 
ile,

. binden farklı

Ancak Anayasanın başlangıcının 
ikinci paragrafının beşinci kısmında 
"hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk 
Menfaatlerinin, Türk Varlığının 
devleti ve ülkesi ile bölünmezliği 
esasının Türklüğün tarihî ve manevî 
değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği 
ilke ve inkılâpları ve Medeniyetçi
liğinin karşısında korunma göremeye
ceği ve lâiklik ilkesinin gereği 
kutsal din duygularının, devlet is
lerine ve politikaya kesinlikle

Zira, "Atatürk İnkılâpları" 
"İnkılâpçılık" ilkesinin birbi-

olduğunu
ayrıca izaha lüzum bulunmasa gerektir: 
İnkılâplar, çok kere kanunlara dayalı 
olarak yapılmış temelli sosyal deği
şikliklerdir, 
geçtikten
yerleşir ve toplum yapısındaki yerle-

kavramlar

Aradan uzun zaman 
sonra tu değişiklikler
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birbirini takiben .1 :i berd, muhafazakâr 
sosyalist par t' 1 eri a iktidara goçebiX-* 
meleri

denilmişkarıştırılmayacağı 
olduğundan, "Atatürk ilkeleri" bir 
terim ve hukuk kavramı olarak Anayasa
da yer almakta ve bunlar karşısında 
yani bunlara zıt olan hiçbir düşünce 
ve mülahazanın himaye göremeyeceği 
açıkça ifade edilmektedir. O halde, 
"inkılâpçılık" bir sosyal siyaset 
ilkesi olarak Atatürk ilkeleri içinde 
ise, Anayasa tarafından tam bir 
hukuki himaye görüyor demektir. 
Eöyle olunca da, inkılâpçılığın bir 
hukuk kavramı olarak tanımlanması 
icap eder. Acaba bu mümkün müdür?

mümkün o.lrnal ı iktidar
değişmesi için Anayasada değişiklik 
yapmak zarureti mevcut bulunmamalıdır. 
Bu sebepledir ki, totaliter ve otori
ter rejimler müstesna, liberal, 
demokratik düzenlerde sosyal siyaset 
prensiplerini ifade eden ve muhtevası 
siyasî’ tercihlere göre değişebilecek 
olan kavram ve tabirlere anayasalarda 
yer verilmez. Hayat ile anayasa 
hükümleri arasında b.ir açıklık olma-

ve

malıdır.
Sörüq -ren yazımızda belirtilen 

bu temel görüş çerçevesinde inici J âp- 
çılık kavramını ele alıyoruz ve şu 
beyan 1. arda bulutıuyoruz:

Bu soruya sağlıklı bir cevap 
verebilmek için konuya tarihi yönden 
yaklaşmak uygun olacaktır:

3.- 20 Nisan 1340 tarihli ve 
491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
3115
kanunla değiştirilmiş 
maddesine "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
Cumhuriyetçi, 
devletçi, lâik 
hükmü eklenmiştir. Boy1ece inkılâpçı
lık devletin bir esas niteliği olarak 
ifade edilmekte idi. Halk Partisinin 
tüzüğünde yer alan ve aslında birer 
sosyal siyaset ilkesi niteliğinde 
bulunan bu

İnkılâpçılık hiç şüphesiz hukukî 
bir kavram değildir. Memleketimiz 
istiklalini elde ettikten sonra 
çağdaş medeniyet düzeyine biran önce 
kavuşabilmek için, ekonomik, sosyal 
ve siyasî alanda köklü hareketlere

sayılı ve 3.2.1937 tarihli
ve ikinci

milliyetçi, halkçı, 
ve inkılâpçıdır..."

girişmiş ve dünyanın dikkat vs hayran
lığını çeken inkılâpları başarmıştır. 
Medeni milletler araşınca eşit yaşama 
şartlarını sağlıya bil mel: .için bu
harekektleıi başarmaktan başka çare 
yoktu. Fakat yapılan değişme hareket
lerinin miktar ve muhtevaları bakımın
dan en aydınlarımız arasında bile 
bir ittifak bulunduğu söylenebilir 
mi? Bir devletin inkılâpçı olduğunu 
hukuken beyan etmek ve bundan anlaşıl
ması icap eden manayı izah edebilmek, 
bugün herhalde, hukuk İJminin sağla
dığı mutalar 
gözükmemektedir. 
olarak inkılâpçılık tabiri ile ifade 
edilmek

umdeler 1937 yılında 
boy1ece Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
içine yerleştirilmiş idi.

4.- Cumhuriyet Halk Partisinin 
programında altı ok olarak belirlenen 
ve hiç olmazsa bir kısmı 
sosyal siyaset prensiplerini belirle
yen bu ilkeler, eski deyimiyle umdeler 
üzerinde Yeni Sabah gazetesinin 14 
Mayıs 1952 tarihli sayısında çıkan 
bir makalemizde durmuş ve özellikle 
inkılâpçılık umdesine değinerek 
aşağıdaki düşüncelere ver vermiştik(2); 
özellikle inkılâpçılık 
dayandığımız ve 37 yıl önce açıkla
dığımız bu düşüncelerin bugün de 
yerinde olduğu görüşündeyiz(3):

aslında

mümkünçerçevesinde
Devletin vasfı

istenen icabındaanlam,
kanun koyucunun sosyal hayatta derin 
değişiklikleri sonuçlayacak girişim- 
i®ri ani olarak gerçekleştirebile
ceğini beyan ise Anayasada bu tabiri 
kullanmaya hiç gerek yoktur; zira 
kanun koyucu esasen bu yetkiye sahip
tir.

ilkesine

Bu yazımızda bir kere, sosyal 
siyaset ilkeleri niteliğinde olan ve 
muhtevası takdirlere göre değişebilen 
kavram ve tabirlere anayasalarda yer 
vermenin sakıncalı olduğunu belirtiyo
ruz. Devletin esas yapısını ifadelen- 

. diren

Eğeı: böyle değil de yapılan 
inkılâplara devletin 
kalacağı ifade edilmek isteniyorsa, 
şunu açıklayalım ki, neyin inkılâp 
hükmü olduğunu dahi tayin imkansızlığı 
karşısında kanun koyucuyu muhtevası 
müphem

sadıkdaima

anayasalar, mümkün 
kadar objektif ve

olduğu 
belirli parti ve 

zihniyetlerin tesirinden arık olmalı
dırlar. Demokratik bir devlette 
’anayasa yürürlükte 
bulunan

bir prensiple sınırlamak 
imkanı tasavvur edilemez(4).

. 'Söz konusu açıklamalardan sonra 
sözümüzü şÖylece bitirmişiz: "bir 
münevver ve Türk inkılâplarına bütün

aynı
iken iktidarda 

değişmesi vepartilerin
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kalbi ile merbut bir insan olarak 
inkılapçı olmayı anlamak ve bunların 
bekasının Türk Halkı için en hayati 
bir mesele olduğunu idrak etmek 
başkadır. Fakat herhalde muhtevası 
hukuki olmayan mefhumları anayasalara 
sokmak sadece lüzumsuz değil fakat 
aynı zamanda tehlikelidir" bu konudaki 
görüşlerimize merhum Nihat Erim*de 
katılmıştı(5).

5.- Cumhuriyet Halk Partisi 17 
Mayıs 1931 tarihli kongresinde ilk 
defa açık ve kapsamlı bir doktrin ve 
aksiyon programına sahip kılınmıştı (6}. 
Partinin doktriner esasını oluşturan 
altı umde (Cumhuriyetçilik, milliyet
çilik, halkçılık, devletçilik, lâik
lik, inkılâpçılık) ilk olarak bu 
kongrenin tesbit ettiği, programda 
yer almıştı. Partinin 1935 Kurulta
yında belirlenen parti doktrin ve 
programında ise mühim açıklamalara 
ve değişmelere yer verilmiştir. 0 
dönemde, Avrupa’da egemen olan tota
literlik ve otoriterliğin partinin 
bu programına çok kuvvetli olarak 
yansıtıldığı görülüyor. Yukarıda 
belirtilen umdelerin milletin ruhunda 
ve yurdun içinde yerleşmesi için 
bütün kuvvetlerin hareketli olarak 
bunlara sarılmaları kabul ediliyor. 
Artık Türkiye Devleti bir parti 
devletidir. Parti devletle beraber 
çalışır ve- partinin programı milli 
bir ideolojidir. Bu programda liberal 
devletin heryerde çöktüğü açıklanarak, 
meselâ devletçiliğin övgüsü yapılmak
tadır .

demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
devle tidir" demekle
inkılâpçılık ilkesinden söz etmemiştir. 
Ancak, Anayasanın başlangıcında Türk 
Milletinin "Atatürk 
bağlılığın tam şuuruna sahip olarak..

bu Anayasayı kabul ettiği beyan 
edilmiş ve 153. maddede devrim kanun
larının korunacağı hakkmdaki hüküm 
aynen 1982 Anayasasında olduğu gibi 
ifade edilmiştir. Esasen 1982 Anaya- 
sasıda, yukarıda açıklandığı üzere, 
bu maddeyi tekrarlamaktadır. Metin
lerde geçen devrim tabiri ise, türkçe- 
leştirme gayreti ile inkılâp yerine 
kullanılmıştır.

7. - Görülüyor ki, her iki Anaya
sa, Teşkilatı Esasiye Kanunundan 
farklı olarak inkılâpçılığı devletin 
temel niteliğini belirten birer 
umde, ilke olarak Anayasa metnine 
sokmama şiardır. Ancak, 1961 Anayasa- 
sının başlangıcında inkılâplara 
sadakatten sozedilmiş ve 153. maddede 
yazılı .inkılâpların dayandığı sekiz 
kanunun mahfuz bulunduğu ve bunların 
Anayasaya aykırılıklarının 
olunamayacağı beyan 
Elbetteki, Türkiye 
Meclisi bu kanunları değiştirebilmek 
imkanına sahiptir ve yine elbetteki, 
çağdaş Türkiye Devletinin bu kanunları 
değiştirmek aklına dahi gelmeyecektir. 
1982 Anayasası 4.maddesinde, Anayasa'-

birinci maddesindeki devletin 
şeklinin Cumhuriyet olduğu, ikinci 
maddesinde ki Cumhuriyetin nitelikleri 
ve üçüncü maddesinin niteliklerinin 
değiştirilmeyeceği ve değiştirilmesi
nin hüküm altına alınamayacağı açık
lanmıştır. İkinci maddede ise inkılâp
çılık ilkesi yeralmakta değildir.

8. - Cumhuriyet Halk Partisinin 
1935 Kurul tayından sonra Teşkilatı 
Esasiye Kanununa intikal eden inkılâp
çılık ilkesinin Atatürk'ün liderliğin
de yapılan inkılâplara ve bir kısmı 
1961 Anayasasının 153. ve 1982 Ana
yasasının 174. maddelerinde yer alan 
Atatürk inkılâplarını tesis etmiş 
kanunlara veya bu kanunların ihdas 
ettiği inkılaplara bağlılık, onların 
hiçbir suretle bertaraf edilememesi 
anlamını taşıdığı ve bu anlam çerçeve
sinde kanunun ikinci maddesine sokul
duğu anlaşılmaktadır. Bu anlamda 
kabul edildiği takdirde inkılapçılık 
devlet hukukunda hukuki bir anlamı

ye tinmiş ve

öevrimlerine

iddia
edilmiştir. 

Büyük Mil]et

nın

İşte bu kongreden sonradır ki, 
partinin altı umdesi başvekil İsmet 
İnönü ve 153 arkadaşının önerisi ile 
Teşkilatı Esasiye Kanununun 2. madde
sine sokulmuştur. Böylece tek, başka 
bir rakip teşekkül kabul etmeyen, 
devletle aynı düzeyde, hükümet ve 
idare mekanizması ile kaynaşmış (7) 
bir totaliter parti umdelerini Anaya
saya da sokmuş bulunuyor idi. Bu 
itibarla demokratikleşen Türkiye'de 
sözkonusu umdelerin bir kısmının 
Anayasa da bırakılamayacağı hakkında 
1952 yılında kaleme almış bulunduğumuz 

. makaledeki görüşler çok yerinde idi.
6.- Nitekim, 1961 Anayasası 

Cumhuriyetin niteliklerini belirten 
ikinci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti, 

v. insan haklarına ve başlangıçta belir
tilen temel ilkelere dayanan milli, 9



Bir toplumda istikrar olmadan 
hiçbir olumlu amaca ulaşılamaz. Amaf 
değişmesini bilmeyen veya beceremeyen 

da yaşamak, gelişmek 
önünde sonunda kaybeder. 

istikrar birbirine zıt

ifade edebilir ve müeyyidelendirilebi 
lir. 1961 ve 1982 Anayasaları, Atatürk un 
liderliği altında Türk sosyal hayatın-

yeniliklerın 
maddesinde

bir toplum 
imkânanıda gerçekleştirilen 

1982 Anayasasının 
sözkonusu olanlardan ibaret bulunma-

her

174. Yenilik ve 
olan ve fakat toplum hayatında mutlaka 
beraberce mevcut bulunmaları gerekli
iki süreç 
zıt olan bu iki süreç veya kavram

varlıklarını

hemendığını, sosyal hayatın 
alanında değişiklikler yapıldığını, 
bunların tümünün, hukuk kavramlarının 
taşıması gerekli kesinlik, sınırlı 

belirli anlam taşıma nitelikleri 
olunamayacağını 
zamanda "inkı- 

yolunu 
kavrama

kavramdır. Birbirineve

sistemlerinsosyal
sürdürebilmeleri için aynı derecede 
zaruri iki şartı oluşturmaktadırlar.

olma,
çerçevesinde ifade 
bildiklerinden ve aynı 
lâpçıyım" derken değişme
kapamamak için, sözkonusu

devletin niteliğini belir-

Oysa, toplum içindeki çatışmala- 
çekişme] '‘tin çoğu, sosyal değiş- 

kolaylıkla kabul edenlerle,
rın, 
meyi
değişmelere karşı direnenler arasında 
oluşur. Ana mesele istikrar içinde 
değişmeyi sağlıyabilmektir. Bu hususta 
başarılı olmak ise kolay değildir.

Anayasanın
ikinci maddesinde yer vermemiş 

devlet hayatında hiçbir 
gerekli, 

sayılan inkılâp

ten
fakat 

suretle 
muhafazası 
kanunları yukarıda sözü edilen madde
lerde ayrıca koruma altına alınmıştır.

ve
değiştirilmemesi 

zaruri
direnenler her 

var
Yenil iğ u '.'arşı

mevcu! buiunmuşiardır ve
özellikle yatırılmış

zaman
olacaklardır, 
yararları olan tar bakımından yenilik, 
elde edilmişin kaybedilmesine sebebi
yet verebilecek bir tehlike ihtimali 
demektir. Bu sebeple onlar mukavemette 
bulunacaklardır.

9.- Yukarıda iki numaralı parag- 
"Atatürk İnkılâpları" ilerafta

"İnkılâpçılık" kavramları arasındaki 
farka işaret etmiştik, 
izahattan anlaşılacağı üzere Cumhuri
yet Halk Partisinin 1935 Kurultayında 
Anayasaya girmesi kabul edilen ve 
Teşkilatı Esasiye Kanununun ^ikinci 
maddesinde yer alan inkılâpçılık

Verdiğimiz

Atatürk, istikrar ve inkılâpçılık 
kavramlarına aynı zamanda 
sosyal siyaset ilkesi olarak işaret 
ediyor ve yolu gösteriyor. Gerçekten, 
"Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesini 
sözkonusu ederken, büyük kurtarıcı 
elbette ki, yurtta sulh ve cihanda 
istikrar gereğine işaret etmiş oluyor. 
Ancak bu ilkeyle beraber Atatürk 
inkılâpçılığı 
Kavramın anlamını tarihi bir perspek
tif içinde yukarıda belirtmiş bulunu-

birer

Atatürk'ün liderliğinde gerçekleşti
rilmiş olan inkılâplara devletin 
bağlı olacağı ve bunları hiçbir 
suretle değiştirmeyeceği anlamını 
taşımakta idi ve bu anlamda bir 
hukuki müeyyide gücünü kapsıyordu. 
Oysa, bizim kanaatimiz şudur ki, 
Atatürk'ün işaret ettiği inkılâpçılık 
bir hukuk kavramı değildi ve yukarıda 
belirtilen muhtevasını çok aşan bir 
sosyal siyaset ilkesi idi; Türk 
toplumuna ve Türk vatandaşlarına 
yönelik bir davranış, tutum hedefine 
işaret ediyordu. Atatürk'ün lider
liğinde gerçekleştirilmiş inkılâplara, 
elbette ki,
fakat bu sadakat dışında ayrıca 
yeniliğe, yeniliği kabule açık oluna
caktır. Ülkenin yararına olan yenilik 
önerileri, önceden kabul edilmiş bir 
takım nâslara aykırıdır diye reddolun- 
mayacaktır. 
yatırılmış yararlarının baskılarını 
aşan bir açık yüreklilik içinde, 
kamu için yararlı olan yenilikleri 
kabule amade bulunacaklardır.

vurgulamıştır.da

yoruz.
Bugün artık Atatürk'ün belirttiği 

inkılâpçılık ilkesini, çağdaş der-okra- 
tik bir toplumun düzeni içinde anlamak 
gerekmektedir. Bu anlam ise yukarıda 
belirttiğimiz gibi Atatürk'ün lider
liğinde gerçekleştirilen inkılâplara 
bağlı olmak ve fakat bunun ötesinde 
önceden edinilmiş fikir ve düşüncele
rin istibdadından, nasların tahakku-fert 

kabule

sadık kalınacaktır ve

nünden kurtularak toplum ve 
yararına olan yenilikleri 
açık olmak demektir.

Toplum ve insanlarımız
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DİPNOTLAR

(1) Sulhi DÖNMEZER, İnkılâplar Normal
leşir (Tercüman Gazetesi, 15 Ağus
tos 1988).

ilkesi olamayacağını belirtmiştik. 
Merhum Nihat Erim ise, bize katıl
makla beraber ayrıca devletçiliğin 
bir anayasa ilkesi oluşturamaya - 
cağını bu yazısında açıklamıştı.

(4) Bkz. İki no.lu nottaki makalemiz.
(5) Bkz. Üç no.lu nottaki makale.
(6) Bkz. Tarık Zafer TUNAYA, Türkiye'

de Siyasi Partiler, 1859-1952, İs
tanbul, 1952, s.572 ve son.

(7) Bkz. Tarık Zafer TUNAYA, a.g.e.

(2) Sulhi DÖNMEZER, Teşkilatı Esasiye
SabahKanununda Umdeler (Yeni 

Gazetesi, 14 Mayıs 1952)
(3) Eski Başbakanlardan rahmetli Nihat 

ERİM, bu yazımızı Ulus Gazetesinin 
18 Ağustos 1952 tarihli nüshasında 
yayınlanan bir makalesinde incele
miş ve görüşlerimizin büyük bir 
kısmına katıldığını ifade etmişti. 
Biz inkılâpçılığın bir anayasa
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1982 ANAYASASININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE "ATATÜRKÇÜ" NİTELİĞİ

Prof.Dr. İsmet GİRİTLİ
Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Müdürü

Ayrıca Komünist ülkelerde üslenmiş
"TKP'ningeçmişte 

imkân
1982 Anayasasının

yaşanmış tüm elim olayları 
Ölçüsünde önleyecek tarzda hazırlan
dığına yani bütün Anayasalar gibi 
bir bakıma "Tepki Anayasası" olduğuna 
kuşkumuz yoktur. Anayasanın "Başlan
gıç." kısmında 12 Eylül 1980 Hareketi'- 
nin, "Türk Devletinin varlığına karşı 
Cumhuriyet Devrinde benzeri görülmemiş 
bölücü ve yıkıcı kanlı bir iç savaşın 
gerçekleşme noktasına yaklaşıldığı 
sırada gerçekleştirildiği"nin ifade 
edilmesi ve ayrıca Atatürkçü İdeolo
jinin temel ilkelerinin sayılması 
kanaatimizce yerinde olmuştur. Anayasa
nın Cumhurbaşkanına çok geniş yetkiler 
tanıdığı iddiasına da katılmıyorum. 
1958 Fransız Anayasasında Cumhurbaşka
nına tanınan yetkiler daha da fazladır. 
Buna rağmen, Komünistler ve Sosyalist
ler dahil, hiç kimse bu yetkileri 
"Monarşik" görmemekte ve Sosyalist 
Başkan Francois Mitterand bu Anayasayı 
ve hükümlerini benimsemiş bulunmakta
dır.

"Bizim Radyo",bulunan
Sesi" gibi bozguncu yayın organlarının 
Türkiye'deki bazı illegal örgütlerin 
ve dışarıdaki aşırı solcu terörist 
ve zorbalarım Yeni Anayasaya karşı 
yürüttükleri olumsuz kampanya 
vatanperver Türk seçmenini etkilemiş

hem de

da,

ve hem ha'k oyuna katılma, 
olumlu ov verme oranını arttırmıştır.

Daha ence de vurgulandığı gibi, 
büyük bunalımlardan sonra bir ülkede 
yapılan Anayasa oylamaları sadece 
basit bir Anayasa referandumu değil, 
fakat gerçekleştirilen siyasal deği
şikliğin bir Plebisitidir.

de Gaulle'ün ön
Nitekim

Fransa'da General 
ayak olduğu harekâttan sonra, 28 
Eylül 1958 de yapılan Anayasa referan- 

itibariyie de Gaulle'üdumunun esas 
iktidara getiren 13 Mayıs 1958 hareke-

ünlütinin bir plebisiti olduğu 
Fransız Kamu hukukçuları tarafından 
kabul edilmiştir.

Ne var ki 1958 Fransız Anayasası 
28 Eylül 1950'de yapılan oylamada % 
79.25 gibi yüksek oranda "Evet" oyu 
alırken, 1982 Anayasamızın ve dolayı- 
siyle 12 Eylül 1982 Harekâtının 
referandumu olan 7 Kasım 1982 Halk 
Oylamasından Türk seçmeninin verdiği 
% 91.5 olumlu oy bir rekor seviyeye 
ulaşmıştır.

Ne garip rastlantıdır ki Fransa'da 
yapılan 1958 Anayasa Referandumunda 
Sosyalistler dahil hemen bütün siyasal 
partiler "Evet" 
sadece Komünistlerle adı "Demokratik 
Güçler Birliği" olan bir diğer aşın 
Solcu Örgüt "Hayır" demek yolunu 
seçmişlerdi.

21 Aralık 1958'de General de 
Gaulle'ün, iki dereceli sisteme’ göre

7 Kasım 1982 günü yapılan Halk 
oylamasında, 1982 Anayasası % 90 
üzerinde "Kabul" oyu alarak Türk 
Milleti tarafından onaylanmış ve 12 
Eylül Hareketinin başarılı lideri 
Sayın Kenan Evren Türk siyasal hayatı
nın milletçe seçilmiş ilk Cumhurbaş
kanı olarak görevine başlamıştır.

Yeni Anayasanın bütün iyimser 
tahminleri de aşan bir oranda Türle 
Milleti tarafından onaylandığı kuşku
suzdur. Bu büyük başarının başlıca 
nedeni; yapılan Halk oylamasında, 
sadece 1982 Anayasasının değil, 12 

. Eylül 1980 Harekâtının ve başarılı 
icraatinin ve hepsinin üstünde bu 
harekâtın başı Sayın Evren'in kişilik, 
tutum, davranış ve beyanlarının Türk 
•Milleti nazarındaki güven, sevgi ve 
saygısı olmuştur.

kullanırken.oyu
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oluşturulan 81.000 başkanlık seçicisi 
tarafından Cumhurbaşkanı seçilmesinde 
oyların % 78.5'ini alırken, "Anayasa
ya Hayır" diyenlerden Komünistlerin 
adayının % 31.1, Demokratik Güçler
Birliği adayının ise % 8.4 oy alabil
diğini görüyoruz.

Daha sonra 
yapılan bir başka referandumda Fransa'
da Cumhurbaşkanının bundan böyle 
doğrudan doğruya genel oy ile halk 
tarafından seçilmesini öngören bir 
Anayasa değişikliğinin % 61.75 ile
kabul edildiğini ve General de Gaulle'- 
ün 1965 de ikinci yedi senelik süre 
için bu sistem ile Cumhurbaşkanlığına 
seçildiğini biliyoruz.

medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde, 
hiç bir düşünce ve mülahazanın Türk 
milli menfaatlerinin, Türk varlığının. 
Devleti ve Ülkesi ile bölünmezliği 
esasının, Türklüğün tarihi ve manevi 
değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği 
ilke ve İnkılâpları ve medeniyetçi
liğin karşısında korunma göremeyeceği 
ve laiklik ilkesinin gereği kutsal 
din duygularının Devlet işlerine ve* 
politikaya kesinlikle karıştırılmaya- 
cağı ye 
arzu ve 
hayat
fikir, inanç ve kararı ile anlaşılmak, 
yorumlanıp uygulanmak üzere.
Milleti tarafından Demokrasiye aşık 
Türk evlâtlarının vatan ve millet 
sevgisine emanet ve tevdi olunur".

28 Ekim 1962 de

"Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" 
inancı içinde, huzurlu bir 

talebine hakları bulunduğu

Türk

"hasta" bir adamFransa'yı
durumundan çıkarıp, 
güçlü ve
sadece 1958 Anayasası ve General de 
Gaulle'ün kişiliği değil, 28 Eylül 
1958 Anayasa Referandumundan hemen 
sonra sahneye çıkan ve birçok de 
Gaulle taraftarı hareketleri de bir 
araya getiren ve kısaca "UNR" olarak 
adlandırılan "L1Union Pour'La Nouvelle 

Yeni Cumhuriyet için 
Siyasal Parti

onu yeniden ve 
muteber hale koyan olay.

ki 1982 Anayasası 
bir nitelik

Görülüyor
"Kemalist=Atatürkçü" 
taşımakta ve Atatürkçülük her türlü 

mülâhazanın üstünde bir 
temel ilke olarak

düşünce ve 
"yol gösterici" 
Anayasada yer almaktadır.

Esaslar""GenelAnayasanın 
başlıklı birinci kısmında. Cumhuriye
tin nitelikleri sayılırken, toplumun 
huzurlu "milli dayanışma ve 
anlayışı" ve Atatürk Milliyetçiliğine 
bağlılık esasları, 1961 Anayasasından 
farklı bir yenilik olmak üzere, yer 
almaktadır.

Republ.ique 
Birlik" adlı Yeni 
olmuş, çeşitli gelişmeler kaydeden 
bu siyasal örgüt sayesinde, de Gaulle'- 
cüler 1958 
kalarak ve Fransa'nın başlıca sorunla
rını çözümleyerek, 
çıkarmışlardır.

adalet

81 döneminde iktidarda

ülkeyi düzlüğe Haklar ve 
ikinci kısmın.

"TemelAnayasanın 
Ödevler" başlıklı 
1961 Anayasasından farklı yaklaşımı; 
"Temel Haklar ve Hürriyetler" kişinin 
topluma, ailesine ve diğer kişilere 
karşı ödev ve sorumluluklarını da 
ihtiva eder", hükmünü temel hak ve 
hürriyetlerin niteliğini belirten 
12. maddeye getirmesidir.
"Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler' 
başlıklı üçüncü bölümünde, özellikle 
birçok yeniliklerin getirildiğini 
görüyoruz. Nitekim kıyılardan yarar
lanmayı düzenleyen 43. 
tarım, hayvancılık ve üretim dalla
rında çalışanların korunmasını öngören 
45 madde buna örnektir. Aynı Anayasa
nın 54. maddesinde yer alan: "Grev 
hakkı ve Lokavt iyi niyet kurallarına 
aykırı tarzda toplum zararına ve 
milli serveti tahrip ederek kullanıla-

katılan

II
hazırlanıpDanışma Meclisince 

Milli Güvenlik Konseyince son şekil 
verilen ve 7 Kasım 1982'de yapılan

yürürlüğe giren 
Anayasa ne gibi yenilikler

Halk oylaması ile 
Yeni 
getirmektedir?

Bu kısmın

kanaatimizce 
ve yeniliği

1982 Anayasasının 
en belirgin niteliği 
Atatürkçülüğe verdiği önemli yerdir. 
Gerçekten Yeni Anayasa metninin bir

kısmında

madde ile.

parçası olan "Başlangıç" 
şöyle denilmektedir; 
Türkiye 
ölümsüz

Anayasa:
kurucusu,
kahraman

"Bu
Cumhuriyetinin 

önder ve eşsiz 
Atatürk1 ün belirlediği ^ milliyötÇÜ^ 
anlayışı ve O'nun İnkilâp ve ilkeleri 
doğrultusunda: dünya' milletleri
ailesinin eşit haklara sahip şerefli 
bir üyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti
nin İlelebet varlığı, refahı, maddi

ile çağdaş

Grev esnasında greve
sendikanın kasıtlı veya 

sonucu grev
maz.
işçilerin ve 
kusurlu hareketleri 
uygulanan iş yerinde sebep oldukları

ve manevi mutluluğu 13



organlarınca aday gösteril
meyeceği hükms bağlanmaktadır.
merkezsendika sorumludur.maddi zarardan 

Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma 
grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, 
iş yeri işgali, iş yavaşlatma, verim 
düşürme ve diğer direnişler yapılamaz. 
Greve katılmayanların iş yerinde 
çalışmaları greve katılanlar tarafından 
hiç bir şekilde engellenemez", gibi 
hükümler ihtiva etmektedir.

Üçüncü Kısmın "Yürütme" başlıklı 
inci bölümünün sekiz maddesi (m. 101—

müessesesiniCumhurbaşkanlığı 
1961

108)
düzenlemekte, 
olduğu gibi TBMM tarafından 40 yaşını 

yüksek öğretim yapmış

Anayasasında

doldurmuş ve 
kimseler arasından 7 yıl süre ile ve 
bir defaya mahsus olmak üzere seçil
mesi öngörülen Cumhurbaşkanının 1961 
Anayasasından farklı olarak, meclis 
üye tam sayısının en az beşte birinin 
yazılı önerisi ile Meclis dışında da 
aday olabileceği hükmü kabul edilmek
tedir .

Aynı bölümde ve yine bir yenilik
gençliğinolmak üzere, çevrenin, 

korunmasını ve sporun geliştirilmesini 
58. ve 59. maddeler yer 
Nihayet bir çok diğer

öngören 56. 
almaktadır. 
modern Anayasalarda ve örneğin 1948 
İtalyan ve 1978 İspanyol Anayasalarında 
olduğu gibi, dışarıda çalışan Türk 
vatandaşlarının korunmasını amaçlayan 
62. madde faydalı bir yenilik olarak 
Anayasaya girmiştir. Bu madde aynen 

"Devlet, yabancı ülkelerde 
çalışan Türk vatandaşlarının aile 

çocuklarının eğitiminin 
sosyal 

anavatan

uygulanması1961 Anayasasının 
esnasında beliren aksaklıkları v 
yapılan şikayetleri gözönünde tutan 
1982 Anayasası, Devletin başı olan 
ve bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini 
ve Türk Milletinin birliğini temsil

Anayasanın

şöyledir;

birliğinin,
kültürel ihtiyaçlarının ve 
güvenliklerinin sağlanması, 
ile bağlarının korunması ve yurda 
dönüşlerinde yardımcı olunması için 
gereken tedbirleri alır".

Cumhurbaşkanınıneden
uygulanmasını ve Devlet organlarının 
düzenli ve uyumlu çalışmasını gözete
ceğini hükme bağlamakta ve Cumhurbaş
kanının yasama, yürütme ve yargı ile il
gili yetkilerini A.Y.'nm 97. maddesine 
nazaran genişleterek ve biraraya geti-

düzenle-III
1982 Anayasasının Yasama konusunda 

getirdiği yenilik, 1961 Anayasasında 
Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senato
sundan oluşan Yasama organını, "Türkiye 
Büyük Millet Meclisi" adı altında 
milletçe genel oy ile her beş yılda 
bir seçilen 400(daha sonra 450'ye 
çıkarıldı) milletvekilinden kurulu tek 
meclisten oluşturmasıdır.

rerek ’ aynı maddede ayrı ayrı 
mektedir.

Yeni Anayasaya ayrı bir Anayasa
maddedekurumu olarak giren ve 108. 

düzenlenen "Devlet Denetleme Kurulu"- 
nun, İdarenin 
düzenli ve verimli şekilde yürütülme
sinin ve geliştirilmesinin sağlanması 
amacı ile Cumhurbaşkanlığına bağlı 
olarak kurulduğu ve Cumhurbaşkanının 
isteği üzerine, Silahlı Kuvvetler ve 
Yargı organları dışında tüm ^arn^ 

kuruluşlarında her türlü 
araştırma ve denetleme 

ve bu denetlemelerin

hukuka uygunluğunun

"Cumhuriyetin Temel Organları" 
başlıklı üçüncü kısmın Yasama başlıklı 
birinci bölümünde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin göreve 
başlarken yaptığı and içmeyi düzenle
yen 81. madde 1961 Anayasasının 77. 
maddesine nazaran, genişletilmekte ve 
"Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı
lık ile Anayasaya sadakattan ayrılma- 

gibi esaslar eklenmektedir, 
"üyeliğin düşmesi" kenar 

maddede partisinden 
başka bir partiye

kurum ve 
inceleme, 
yapabileceği 
meslek kuruluşları ile kamuya yararlı 
demek ve vakıfları da temsil edebile
ceği ifade edilmektedir.

1961 Anayasasının Millet Meclisi 
seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilen
mesini öngören 108. maddesinin Mecli
sin feshini çok güçleştirmesine 
karşı, 1982 Anayasası bu konudaki 
şikayetleri de gözönünde tutarak, 
116. maddesinde Bakanlar Kurulunun 
güvenoyu alamaması veya güvensizlik 
oyu ile düşürülmesi hallerinde 45 
gün içinde yeni Bakanlar Kurulunun

mak"
Ayrıca
başlıklı 84. 
istifa ederek 
girenlerin üyeliğinin düşmesine, üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ile 
karar verileceği ve partisinden 
istifa eden milletvekilinin bir 
sonraki seçimde, istifa tarihinde 
mevcut herhangi bir partinin genel
14



veya kurulduğu halele üyeden kurulmakta. Anayasanın sekiz 
maddesi ile (m.146-153) düzenlenen 
Anayasa Mahkemesine doğrudan iptal 
davası açma hakkı sadece Cumhurbaşka
nına, İktidar ve Ana Muhalefet Partisi 
meclis gruplarına ve TBMM üye tam 
sayısının en az beşte biri tutarındaki 
üyesine tanınmakta ve olağanüstü 
hallerde Sıkıyönetim ve savaş halle
rinde çıkarılan kanun hükmünde karar
namelere karşı, şekil ve esas bakımın
dan Anayasaya aykırılığı iddiası 
ile, Anayasa mahkemesinde dava açıl
mayacağı hükmü getirilmektedir.

kurulamaması 
güven oyu alamaması halinde Cumhurbaş- 

TBMM Başkanına danışarak 
yenilenmesi kararını

kanının 
seçimlerin 
verebileceğini ifade etmekte, kısaca 
milletin hakemliğine gidilmesini 
kolaylaştırmaktadır.

Kanaatimizce, Yeni Anayasanın 
alanında getirdiği en 

birisi de,
“yürütme”
faydalı yeniliklerden

maddede tabii afet ve ağır
ile ilânı

119.
ekonomik bunalım sebebi 
öngörülen olağanüstü hal ile yetin
meyerek, 120. maddede şiddet olayla- 
i.vıın vaygmlaşmar l ve kamu düzeninin 
ciddi şekilde bozulması sebepleri 
ile de Olağanüstü hal ilanına imkan 
vermesi ve bu suretle yakın mazide 
görüldüğü gibi sık sık sıkıyönetime 
ihtiyaç ve lüzum bırakılmamasıdır.

)961 Anayasası dönemi 
uygulamalarına bir tepki olarak, 
Yeni Anayasanın "Anayasa Mahkemesinin 
Kararları" kenar başlıklı 153. madde- 

"Anayasa Mahkemesi bir kantin 
hükmünde kararnamenin 

hükmünü iptal

Yine

sine:
veya kanun 
tamamını veya bir

Kanun koyucu gibi hareketyönel ti leri1961 Anayasasına 
başlıca şikayetlerden biri bu sistemde 
yargının yürütme ve 
alanına müdahalesini önleyen açıklığın 

işte bu duruma bir 
tepki olmak üzere 1982 Anayasasının 
bir takım yeni hükümler getirdiğini 
görüyoruz. Nitekim idarenin yargısal 
denetimi ile .ilgili olarak düzenlenen 
ve 1961 Anayasasının 114. maddesinin 

125, maddede: "Yargı 
ve işlemlerin 
denetimi ile

ederken,
ile yeni bir uygulamaya yol açacak 
biçimde hüküm tesis edemez" tarzındaki 
bir hükmün eklendiğini görüyoruz.

hatta yasama

olmaması idi. 1961 Anayasasına 1973 Anayasa 
değişikliği ile ilave olunan Devlet 
Güvenlik Mahkemelerine de 143. raddesi 
ile yeniden yer veren Yeni Anayasa, 

maddesinde Danıştay'ı düzenle- 
bunu yaparken 6.1.1982 de

Bölge
155.
mekte ve
kabul edilen Yeni Danıştay,
İdare Mahkemeleri ve İdarî Yargılama 
Usulü Kanunları ile gerçek!eştirilen 
reform gözönünde tutulmaktadır.

yerini alan 
yetkisi İdarî eylem 
hukuka uygunluğunun 
sınırlıdır. Yürütme görevinin kanun
larda gösterilen şekil ve 
uygun olarak yerine getirilmesini 
kısıtlayacak İdarî eylem ve İŞİ0™ 
niteliğinde veya takdir yetkisini 
kaldıracak şekilde yargı kararı 

hükmünü ihtiva etmekte 
maddede Danış tay1 m 

verdiği

esaslara
diğer1982 Anayasasının bir 

1961 Anayasasının
"Yüksek Hakimler 

Adalet Bakanlığında

143.yeniliği:
maddesinde yer alan 
Kurulu" yerine 
"Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu"nu 

savcıları da ozluk 
ve İdarî yargıçlarla

verilemez "
ve yine aynı 
geçmiş yıllarda sorumsuzca 
ve idarenin Kanunî görevlerini yapma
sını önleyen yürütmenin durdurulması 
uygulamasına Yeni Anayasa döneminde

"idari

oluşturması ve 
işlerinde adlî 
aynı güvenceye ve statüye kavuşturma
sıdır .

değerzikreYeni Anayasanın 
birçok yenilikleri arasında, 
Anayasasının Üniversiteleri 

120. maddesi yerine getiri- 
itibariyle kısaca "YOK"

de fırsat vermemek için, 
işlemin uygulanması halinde telafisi 
güç veya imkânsız zararların doğması 
ve İdarî işlemin açıkça hukuka aykırı 
olması şartlarının birlikte gerçekleş
mesi durumunda, gerekçe gösterilerek,

karar
Fransa'daki 
olarak yeni

dider
1961
düzenleyen 
len ve esas 
diye bilinen 4 Kasım 1981 tarih ve 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 
sistemini Anayasaya derceden ve 
Yüksek Öğretim Kurulunu bir Anayasa 

olarak siyasal hayatımıza 
madde hükümleri

yürütmenin durdurulmasına 
verilebilir " şeklinde ve 
uygulamaya tamamen uygun 
bir hüküm getirmektedir. Kurumu 

katan 130 ve 131. 
dikkati çekmektedir.Eskiden 15 asıl ve bir yedek 

üyeden oluşturulan Anayasa Mahkemesi, 
1982 Anayasasında 11 asil ve 4 yedek

düşünceyi,AtatürkçüNihayet,
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ile, 1961 Anayasasının 131. maddesinin 
ilk şeklinde yer alan ve fakat daha 
sonra
ile Anayasadan çıkarılan ve Orman 
suçları için genel ve özel af çıkarı
lamayacağını öngören hükmü yeniden 
getiren Yeni Anayasanın 169. maddesi 
de zikre değer.

Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk 
Kültürünü, Türk Tarihini ve 
Dilini bilimsel yoldan araştırmak, 
tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak 

ile Atatürk Araştırma Merkezi, 
Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu 
ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan 
"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek

hükmü

Türk
siyasal partilerin anlaşması

amacı

134. maddeKurumu "nu kuran
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ATATÜRK VE LAİK HUKUK DÜZENİNE GEÇİŞ SAFHALARI

Prof.Dr. Selâhattin Sulhi TEKİNAY
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

I
tahakküm sistemiyle mücadeleyi sonra
dan çeşitli yöntemlerle sürdürdü. 
Fransız
kesin başarıya götüren son aşama 
oldu.

Yüz yıllar boyunca Din, Devletin 
başında bulunanlara ve yöneticilere 
toplum hayatında en yüksek nüfuzu ve 
otoriteyi elde tutmanın emin bir 
desteği olarak kullanılmıştır. En 
azgın diktatörler, zulümlerini ve 
istibdatlarını dinden kuvvet alarak 
meşrulaştırmak yolunu tutmuşlardır.

Papalık ve Kilise, orta çağın 
korkunç engizisyonlarını din adına 
işlettiler. OsmanlI sultanları kendi
lerine "zıllüllahı taalâllah-Al]ahin 
yer yüzündeki gölgesi" dedir bilişler
dir. Japon imparatoru, İkinci Dünya 
Savaşının sonuna kadar Güneşin oğlu 
sayılmış ve gücünü "uhrevî" bir 
kaynaktan almaya çalışmıştır. Hitler 
bile iktidar koltuğuna otururken 
"ich bin von Himmel gefallen-ben 
gökyüzünden düştüm" diye haykırmaktan 
kendisini alamamıştır. Humeyni rejimi
nin tüm icraatı din adına yürütülmek
tedir.

ihtilâli bu mücadeleyi

Ülülemr,Müslümanlığa gelince; 
yani De\ i •. başında bulunan kişi 
tüm yargı, yönetim ve yasama güçle-

OsmanlI
hilâfet

rini elinde toplamalıydı.
Özelliklepadişahıarının 

kabul edildikten sonra, kendilerini 
tanrının yeryüzündeki gölgesi sayma- 
ları bu temel felsefeye uygun düşü
yordu .

Teokratikİslâm
(dine davalı) Devlet düzeni, başta

__________________ hızlı ve büyük
gelişmelerin dinamizmini sağlamıştır.
Fakat zamanla, bu hız kesildi. Tutu-

olduğu ıstıraplar 
hergün biraz daha 

ve bünyesini

Dünyasında

atilimiarın.bazı

sebepculuğun
arttı. Toplum, 
kendi iç i ne kapandı 
kemiren hastalıklar gittikçe ağırlaş- 

sonunda onu çökme tehlikesi ile 
karşı karşıya bıraktı.Aslında Hazreti İsa, Evrensel 

İmparatorluğunun 
kurtulabilmek için: "Tanrının hakkını 
Tanrıya, Sezarm hakkını Sezara..." 
demiş ve böylece din ve devlet işleri
nin birbirine karışmasını istememişti. 
Bu temayı durmadan işleyen ve "Benim 
ülkem

tı;
şerrindenRoma

II
Lâiklik herşeyden önce iktidarın 

ve hâkimiyetin kaynağını, göklerden
ve~töpTumun dışından yere ve toplumun
içine yerleştirme hareketidir.

Atatürk, millî hâkimiyet prensi- 
bini ilân ederek bu hareketin başarısı 

emin adımı atmıştı. 
ve devrimler süreci 

lâikliği safha

diyen_____ yeryüzünde değildir"
İsa'yı, Katolik Kilisesi dinlemedi. 
Bütün tutucu veOrta Çağ, kanlı, 
zalim bir din hâkimiyetinin pençesi 
altında akıp gitti ve Rönesansa 

■ ^adar, Avrupa kendisini toparlayamadı. 
Rönesans r görünürde gerçek din kaynak
larına dönüş hareketi olarak başladı. 
Gerçekten, Rönesansm ilk adımları 
gerçek dini arayış doğrultusunda 
atılmıştır. Rönesans dine dayalı

için ilk ve en 
Millî Mücadele 
içinde
safha gerçekleştirmekteki yöntem ve 
zamanlama dehası cidden dikkat çeki
cidir. Bunun incelenmesi, karşımıza, 
büyük sosyal reformlar yapabilme

Atatürk'ün
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vurlarını sakladı ve ancak büyük 
taarruzun başarılı bir şekilde 
ermesinden bir buçuk ay kadar sonra 
bu işe sıra geldiğini görerek kara
rını verdi.

Saltanat, 1 Kasım 1922'de kaldı
rılmıştır. Fakat bu operasyon yapılır
ken Mustafa Kemal Paşa'ya 
Büyük * Millet Meclisinde, 
encümenlerin müşterek toplantısında 
gösterilen mukavemet cidden ürkütü
cüydü . Atatürk güçlü bir taktisyen 
olarak iki çareye başvurdu: Önce 
İslâm ve türk tarihinin çeşitli 
safhalarından bahsederek hilâfetle 
saltanatın birbirinden ayrılabile
ceğini anlattı. Böylece tutucu grubun 
mukavemetini biraz kırmayı başarmıştı. 
Fakat safsatalarla dolu konuşmaların 
yeniden kızıştığını görünce Atatürk 
ikinci ve son çareye başvurdu: Önün
deki sıranın üstüne fırlıyarak:

"Efendim" dedi, "Hâkimiyet ve 
saltanat hiç kimse tarafından hiç 
kimseye, ilim icabıdır, diye müzakere 
ile münakaşa ile verilmez. Hâkimiyet 
... kuvvetle, kudretle ve zorla 
alınır. Şimdi...Türk Milleti., hâki
miyet ve saltanatını ... kendi eline 
bilfiil almış bulunuyor. Bu, emrivaki 
olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. 
Bu behemehal olacaktır..Burada.. 
herkes meseleyi tabii görürse, fik
rimce muvafık olur. Aksi takdirde, 
yine hakikat usulü dairesinde ifade 
olunacaktır. Fakat ihtimal bazı 
kafalar kesilecektir."

Bunun üzerine, en çok direnen
lerden Ankara Meb'usu Hoca Mustafa 
Efendi: "Affedersiniz efendim, biz 
meseleyi başka noktai nazardan mütalâa 
ediyorduk; 
ettik" 
son verdi.

san'atının öğrenilmesinde son derece 
yararlı ve eğitici bir model çıkarmak
tadır .

sona

III
Millî Mücadelenin başlarında, 

Atatürk, en koyu ve tutucu din adam
larıyla işbirliği yapmak zorunda 
kaldığı sıralarda dahi onların Devlet 
yönetimine mümkün olduğu kadar karış
mamalarını sağlamıştı, irtica, Mustafa 
Kemâl Hareketi'nin millî hâkimiyet 
idealine sımsıkı bağlanarak başlatıl
masındaki derin anlamı başlangıçta 
kavrayamadı; fakat mürteciler gocunu
yorlardı. Kanımca lâik Devlet sistemi
nin kurulmasında ilk temel harç 
millî hâkimiyet ilkesinin ilânıyla 

■ atıldı. Birinci safha budur.
20 Ocak 1921 tarihli ilk Anayasa, 

ikinci safhayı oluşturur. Bu Anayasa 
hazırlanırken hoca efendiler, Büyük 

• Millet Meclisinin mahiyet ve amacı 
hakkmdaki hükme bir kayıt ve şart 
konmasında ısrar ediyorlardı. Diyor
lardı ki: "Gaye, halen esir durumda 
olan halife ve padişahı kurtarmaktır; 
o halde Millet, istiklâlini sağlayıp 
halife ve padişah esaretten kurtulur 
kurtulmaz hâkimiyetin padişaha ait 
olacağı fikri Anayasa'da ifade edil
melidir" .

gerek
gerekse

Atatürk kuvvetini yüz yılların 
kökleşmiş geleneklerinden ve kaskatı 
kesilmiş bir 
alan bu dayanılmaz baskıyı hafiflet
mek için büyük güçlük çekti ve "Mille- 
tin yegâne ve hakiki mümessilinin B.
M,M." olduğuna ilişkin hükmü Anayasaya
koyduruncaya kadar aylarca uğraşmak 
zorunda kaldı. Düşünülsün ki Büyük 
Millet

taassup dünyasından

Meclisi 23 Nisan 1920'de 
23 maddeden

izahatımızdan tenevvür 
demek suretiyle mukavemeteaçılmıştı. Oysa, tümü 

ibaret iki sayfalık Anayasanın hazır
lanması ve kanunlaşması 9 ay sürdü. 
Atatürk bu işi bir kaç günde yapamaz 
mıydı? Belki yapabilirdi,
Meclisin saygınlığını ve milli hâkimi
yet fikrini 
gereğine inanıyordu. Nitekim amacına 
ulaştı: Hilâfetle uğraşmanın şimdilik 
doğru olamıyacağıni Meclisi ikna

BÖylece saltanatın kaldırılış 
merasimi aynı gün sür'atle bitirildi.

kan dökmekten, 
koparmaktan nefret eden bir insandı. 
İnanılmaz zaferler kazandıktan ve 
Türk toplumu üzerinde pek az büyük 
adama nasip olan adeta mistik bir 
nüfuz ve kudret elde ettikten sonra 
bile hasımlarını asıp kesmek, aklından 
geçmemişti. İçlerinde milli mücadele
nin, Atatürk'ün ve Atatürk hareketinin 
en azılı düşmanları bulunan 150 
kişinin, kıllarına bile halel gelmeden

fakat
kafaAtatürk

zedelememekzerrece

edebilmişti.

IV
Üçüncü gafha saltanatın ilgasıdır, 

Atatürk uzun süre Saltanatın kaldı
rılması hususundaki düşünce ve tasav-
18



yurt dışına çıkartılmakla yebinilmesi 
fikri Atatürk'ten gelmişti. Saltanat
mensuplarından bir kişinin_ dahi
burnu kanamam ıştır. Tarihte__kan lı
bir hesaplaşma ile bitmeyen başka 
hangi büyük devrim gösterilebilir? 
Fransız ihtilâlini, Rus ihtilâlini, 
daha dün gerçekleşen İran ihtilâlini 
hatırlıya!im! Tarih Atatürk kadar 
yumuşak kalpli bir büyük devrimciyi 
belki hiç tanımamıştır. İşte bu 
büyük adam bütün siyasî ve askerî 
hayatı boyunca yalnız bir defa kafa 
kopartmaktan 
tutucu zihniyetin sertliği karşısında 
bütün yolları ve kapıları denemesine 
rağmen yapılacak başka hiç bir' şey kal ma
rn ış11. Türk toplunuııu_ö 1 üm döşeğinden
kaldırmanın -ek yolu_laik bir devlet
düzeni kurmaktı. \ a ikİjğin gerçek l eş
mesi ise hilalet in ve ona sımsıkı 
bağlı olan saltanatın sökülüp atılma
sına bağlıydı.

ümmetlerin hayrı ve i/iliği için her
türlü "ahkamı tenfiz edeceği"ni 
iddia ediyorlardı. Atatürk ince bir 
istihza ile "demek ki" diyor, "10-15 
milyonluk Türk Halkı bütün varlığını 
ve kaynaklarını, dünya müslümanlarınm 
halifesine hasredecek ve Halife de 
bütün İslâm dünyasının hâkimi olacak
tır!"

Bu hayal tarihte hiçbir zaman 
gerçek olmadı! Fakat "ya gerçek 
olursa" korkusu veya bahanesi ile 
bütün batı âlemi bize düşman kesildi. 
Sadece felâket getiren bu oyunu daha 
faz! a sürdürernezdik.

bahsetmiştir. Zi ra

Atatürk artık her yerde milleti 
gaflete düşürmek isteyenlere karşı 
sen derece geniş kapsamlı bir kampan
yaya girişti. İkna gücünü son zerre
sine krl?v kullandı. Millete tarihi 
gerçekleri bir bir hatırlatıyor ve 
irticailin safsatalarını yıkmak için 
durmadan soruyordu: Güya dini kurtar
mak için "-'cr.r.n çöllerinde kavrulup 
mahvolan Ar dolu evlâtlarının sayısını 
biliyor musunuz? Suriye'yi, Irak'ı, 
muhafaza etmek için, Mısır'da barına
bilmek için, 
için ne kadar insanımız telef oldu, 
bunu
Devleti o]an İran veya Afganistan 
Halifenin herhangi bir 
tanır mı? Ve ilâve ediyordu:

V
Hilâfetin kaldırılması dördüncü 

safhayı teşkil eder. Hilafet, bir 
bakıma şeriat ~ düzeninin adıdır.

saltanat
kaldırılmakla beraber, şeriat düzeni 
ve hilâfet devam ediyordu. Atatürk 
her toplumsal operasyonu eşsiz bir 
zamanlama dehasıyla, başarı şartları 
olgunlaştığı zaman yapmayı bilmiştir. 
Şüphe yok ki hilâfet de kaldırıla
caktı. Hilâfet sürüp gittikçe lâik 
düzene geçmeye imkân yoktu.

Afrika’da tutunabilmek
1 Kasım 1922 tarihinde

İslâmbiliyor musunuz? Bir

yetkisini

"Kendimizi cihanın hâkimi sanmak
etmemelidir.devamgafleti, artık 

Hakiki mevkiimizi, dünyanın vaziyetini 
tanımamaktâki 
uymakla
felâketler yetişir! Bile bile aynı 
faciayı devam ettiremeyiz."

gafillere 
sürüklediğimiz

gafletle, 
milletimizitutucuNe var ki Türkiye'de 

güçler yeni kaleler fethediyordu. 
Saltanatın ilgasından sonra Atatürk'ün 
en yakın mücadele arkadaşları Halifeye 

etmeye koyuldular, 
açıktan açığa 

Başlarında 
takım durmadan 

ve "halife- 
vazifeler.ini 

hiçbir 
diyordu.

3 Mart 1924 gününe bu mücadeleler 
içinde gelindi. Tutucu güçlerin son 

tek bir umudu kalmıştı: Halifeliği 
Atatürk'e kabul ettirmek, yani Atatürk 
ürı halife olmasını istemek! Atatürk 
buna da gereken cevabı 
Meclis, 3 Mart 1924 tarihinde Halife-

kabul

"arzı ubudiyet"
Bir kısım hocalar 
gözdağı
Şükrü Hoca bulunan 
bazı sloganları işliyor 
liğin 
iptal
meclisin elinde değildir"
Atatürk der ki; Bu gibi kimseler 
"meclisin, milletin lâğvettiği salta
natı 
idame

veveriyorlardı.

verdi vehaklarını ve
etmek hiçkimsenin. kanunlaliğin lağvını bir 

etti. Aynı Kanun Şer'iye Vekâletini 
de ilga etti.

hilâfet makamındaşahsiyeyi
ve padişah yerine halife ikame 

• etmek sevdasına düşmüşlerdi".
VI

lâiklikleAnayasasında 
bağdaşması mümkün olmıyan bir iki 
hüküm uzun süre, tâ 1928 tarihine 
kadar paslı çiviler gibi çakılı 
kalmaya devam etti! "Türkiye Devleti
nin dini İslâm", Meclisin görevlerinden.

19. efesi

1924
Atatürk'ün "din oyunu aktörleri" 

adını verdiği bu takım halâ gerçeği 
.göremiyor ve Türkiye'deki Halifenin 

tarihte) üçyüzmilyon müslümana - 
asayiş, güven verebileceğini,adalet,



Bu kısa incelemeyi 1982 Anayasası- 
lâik Devlet sistemine ilişkinbiri de "ahkâmı şer'iyenin tenfizi" 

idi. Cumhurbaşkanı 
yemin edecekti. Atatürk 1927 tarihin
de bunun sebebini şöyle iz alı ediyor:

"Yeni Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
yapılırken LÂİK HÜKÜMET 
dinsizlik mânâsı çıkarmaya mütemayil 
ve vesilecû olanlara fırsat vermemek 
için bu türlü hükümlerin alınmasına 
göz yumulmuşturi"

Ve Atatürk yine 1927 senesinde 
şu ışıklı direktifi verdi:
Milleti Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz
dan, bu zevaldi ilk münasip zamanda 
kaldırmalıdır!" 
tarihinde bu hükümlerin tümü Anayasa'- 
dan çıkarıldı. Bu gelişmenin beşinci 
safhasıdır. Laiklik ilkesinin Anayasa'- 
da açık bir hüküm olarak ifade edil
mesi ise ancak 5 Şubat 1937'de gerçek
leşmiştir ki, bunu altıncı ve son 
safha sayabiliriz.

"Vallahi" diye nın
kurallarını kısaca özetliyerek bitir
mek istiyorum:

-Türkiye Cumhuriyeti lâik bir 
hukuk Devletidir(m.2).tabirinden

-Kimse Devletin sosyal, ekonomik, 
siyasi veya hukukî temel düzenini, 
kısmen de olsa, din kurallarına 
dayandırma veya siyasî veya kişisel 
çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla 
her ne suretle olursa olsun dini 

din duygularını yahut dince 
sayılan şeyleri istismar

"Türk
veya 
kutsal
edernez ve kötüye kullanamaz (m. 24) .Ve 10 Nisan 1928

-T.B.M.M.. üyeleri ve Cumhurbaş
kanı, göreve başlarken lâik Cumhuri
yete bağlı kalacağına da yemin eder 
(m. 81 ve 103).

-Diyanet İşleri Başkanlığı 
lâiklik ilkesi doğrultusunda görev 
yapar(m.136).

-Anayasanın hiçbir hükmü Cumhuri
yetin lâiklik niteliğini koruma 
amacını güden belirli inkılâp kanunla
rının Anayasaya aykırı olduğu şeklinde 
anlaşılamaz ve yorumlanamaz(ra. 174).

VII
Türk toplumu için lâiklik, din 

perdesi arkasında bâtıl inançların 
ve milli bünyeyi durmadan çürüten 
köhne geleneklerin Devlet hayatından 
silinip atılması demektir. Bu nedenle 
lâiklik, Türkiye bakımından devriınle- 
rin en önemlisi ve bir bakıma tüm 
devrimlerin şemsiyesidir.

Laik olmıyan bir devlet düzeninde 
Hâkimiyetin kaynağı dindir. Din ise 
değiştirilemiyen ebedi kurallar 
düzenidir. Öyleyse lâikliği reddetmek 
devrimciliği inkâr etmekle eşittir. 
Hem dinî bir düzen kurulacak, hem de 
devrimler yapılacak...Buna mantıken 
imkân yoktur. Kısaca, herşeyden önce 
Anayasa'nın Devrimcilik ilkesi, 
lâiklik şartına sımsıkı bağlıdır.

Lâiklik olmadan Medenî Kanunun 
kabulü, kadın haklarının tanınması, 
özgürlükçü bir demokrasinin kurulması, 
vicdan özgürlüğünün Anayasal bir hak 
olarak ilânı mümkün değildir. Lâikliği 
benimsemeden ümmetçilikten milliyet
çiliğe geçilemez; millî hâkimiyet 
prensibi kabul edilemez. Lâik bir 
devlet düzenine geçmeden milliyetçilik 
gibi, halkçılığı ve cumhuriyetçiliği 
de anlamaya imkân yoktur. Zira gerek 
milliyetçilik ve^ halkçılık gerekse 
cumhuriyetçilik hâkimiyetin kaynağını 
İlâhî emirlerde değil, toplumda 
görmeyi zorunlu kılar.

SONUÇ

Atatürk Devrimlerinin bir kısmı 
adeta bir çırpıda gerçekleştirilmiştir. 
Lâiklik ilkesinin Devlet ve toplum 
hayatına egemen olması ise yaklaşık 
onbeş yıllık bir gelişme devresine 
ihtiyaç gösterdi. Bu, kanımca Atatürk'
ün , nelerin hiç beklemeden ve en 
büyük sür'atle; nelerin halkın nabzını 
tuta tuta ve zamanla yapılabileceğini 
görmekteki eşsiz dehasını kanıtlayan 
en güzel örneklerden biridir.

20



ATATÜRK.' VE İKTİSAT POLİTİKASI

Prof.Dr. Halil NADAROGLU
Marmara Üniversitesi Hukuk Faküi tesi 

Maliye Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İştebir asker.muzafferrilmiş
Atatürk'ün dehasını ispatlayan sayısız 
özelliklerden biri de kanaatimizce 
huiur. Z.:.. a uzun yıllar 
ekonomik koşullarını ve gereklerini 
kısa bir süre önce kazandığı asken 
zaferlerin heyecanının bütün coşkusu 
i] e yaş and id? bir dönemde bu kadar 
gerçekçi bir gözle görüp söyleyebilmek 
ancak bir Dabi'nin yapabileceği bir 
içtir. İste Atatürk bunu da yapmış, 
âdeta kendi askeri zaferlerini kaste- 

"askerî zaferler ne kadar

A i atürk * ün .i ktis a t pgi i tikasina 
ilişkin görüşlerini anlayıp yorumlaya
bilmek iç: n 1920’li ve İS 30 Mu yıllar
dı cereyan etmiş olan baz: olayları 
iyice hatırJurnal. bunların
koşullar altında ve nasıl meydana 
geldiklerini ve ortaya çıkan sorunla
rın nasıl 
bir dikkatle 
gerekir. Şöyle ki:

1923 Yılının başiarındayız. 
Kur tııluş Savaşı kazanılmış
Cumhuriyet henüz ilân edilmemiştir. 
Bir yandan usun yıllar süren savaşın 
fizikî ve psikolojik etkisi devam 
etmekte diğer yandan da kazanılan 
büyük askerî zaferin sevinci ve 
coşkusu ülke sathında yaşanmaktadır. 
işte böyleşine bir dönemde ve ortanda 
İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. 
Tarih 17 Şubat '.1923’tür, Atatürk 
Kongre’nin açılış konuşmasında aynen 
şunları söylemiştir:

sonrasının
hangi

cüvükçöz um l«-> idi k ler mi
g: bönünde bulundurmak

ancak cercesjne _
büyük olursa olsun iktisadi za_er-e 
tamamlanmazsa varlığını sürdüremez, 
sönerb‘ diyebilmiştir. Bu _ s°zler 
Atatürk'ün iktisat konusundaki goru- 

tamelini oluşturmakta-şüniin Özünü ve 
dır.

İktisat*m politik yönüne, yanı 
izlenmesi gereken iktisat politikası
nın ne olması gerekeceği hususuna 
aeVnce Atatürk bu konuda diğer bir 

ede de olduğu gibi pragma-çok mes’el __ _
tis1- bîr yakiasımı benimsemiş, dogma
lara kat’iyen iltifat etmemiştir. 
İzlenmesi gereken iktisat politikası 
konusundaki tercihlerini daima içinde 
bulunulan koşullara göre belirlemiştir.

İktisadî mes1elelere ixışkın
önemde

»*.... Milli hakimiyet iktisadi 
hakimiyetle tersin edilmelidir. Bu 
kadar büyük gayeler, bu kadar mukaddes, 
azametii hedeflerin tahakkukunu

en kuvvetlitemin için yegane temel, 
temel, 
askeri

Siyasi ve 
ne kadar

iktisadiyattır, 
muzafferiyetler 

büyük olursa olsun iktisadi zaferle 
tetviç edilmezse husule gelen zaferler 
payidar olamaz, az zamanda söner”(1).

Ancak, 
kararları 
gözöniinde 
ön ve temel
da unutmamak gerekir. Bunları sıra
sıyla şöyle ifade edebiliriz:

İktisadî kalkınmanın gerçekleş-
itibariyle 

(özel sektöre) tevdi 
teşebbüs

alırken daima ve 
bulundurduğu bazı siyasal 

tercihleri bulunduğunu

Oinümüzde de Önemini ve geçerli
liğini -hattâ daha da güçlenmiş olarak-

olan• koruyan bu sözlerin sahibi
Atatürk'ün bizzat kendisi bir askerdir. 
Hem cie meydan savaşları kazanmış ve 
bundan ötürü kısa bir süre Önce 
Meclis tarafından Müşir(Mareşal) 
rütbesi vc Gazi Unvanı ile onurlandı-

tirilmesi görevi 
şahsî teşebbüse 
edilecektir. Ancak özel 
bunu henüz başarabilecek güçte dem.ise 
güçlü hale gelinceye kadar tu görevi 
devlet üstlenecektir. Ancak, devletin

esas
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İktisadi 
ve kısmen 

teşebbüs) 
edilmelidir" 

demişti. Bu sözler doğal olarak 
devletin resmî görüşünü de yansıtıyor
du. Ancak uygulamada -özellikle 
1930'a kadar geçen dönemde- İktisadî 
faaliyetler büyük ölçüde özel kesime 
bırakılmıştı. Bu durumun kanaatimizce 
iki sebebi vardı. İlki, devletin 
bütün gücüyle sosyal inkılapları 
gerçekleştirmeye çalışması, diğeri 
de Sovyet Rusya dışındaki tüm dünyada 
liberal iktisat politikasının egemen
liğini hâlâ sürdürmesi idi. Ne var 
ki özel kesim 1930*a gelindiğinde 
kendisinden bekleneni gerçekleştire
memişti. Bunu beklemek ve istemek 
esasen haksızlık olurdu. çünkü, 
henüz çok cılız olan özel kesim 
İktisadî kalkınmanın önkoşulu olan 
sermaye birikiminden yoksundu. Vasıflı 
eleman, müteşebbüs ve teknoloji 
açısından da batı ülkelerinin çok 
gerisinde idi. Bu arada, 1929 dünya 
iktisadi krizi Türkiye'yi de etkile
mişti. Bu büyük kriz bilindiği gibi 
klâsik liberal düşüncenin felsefesini 
yansıtan ve devletin fonksiyonlarını 
sadece iş ve dış güvenlik ile adaleti 
sağlamaktan ibaretmiş gibi kabul 
eden tarafsız -koruyucu- devlet 
anlayışının da sona ermesine sebep 
olmuştur.

takip etmelidir.
devlet 

(Özel

sistemi
teşebbüs kısmen^ 
teşebbüsü şahsî 
tarafından deruhte

bu alanda ve geçici olarak görev 
üstlenmesi 
sistemin
devletçilik olmayacaktır. Bu son 
hususu Atatürk, bazen sosyalist çoğu 
kez de bolşevik deyimini kullanmak 
suretiyle konuşmalarında ısrarla 
vurgulamıştır. Nitekim bununla ilgili 
kendi elyazısını hâvi belgelerin 
fotokopileri evvelce yayınlanmış ve 
ilgili bir çok eserde de ayrıca yer 
almıştır. Buna rağmen, ideolojik 
önyargılarla hareket eden bazı çevre
ler Atatürk'ün sözlerini ve kararla
rını zaman zaman kendi düşünce ve 
inançları istikametinde -tabii ki 
saptırmak ve çarpıtmak suretiyle- 
kullanmaktan kaçınmamışlardır. Oysa 
yapılması gereken şey herkesin rahatça 
kendi fikirlerini savunması ve kime 
ait olursa olsun katılmadığı görüşleri 
-tu görüşleri doğru bir biçimde 
ortaya koymak koşuluyla- niçin benim
semediğini sebebleri ile birlikte 
açıklamasıdır. Objektifliğin 
bilimselliğin bu ön koşuluna ne 
yazık ki bir çok kez uyulmamıştır.

Atatürk döneminde nasıl bir 
iktisat politikası uygulanmıştır?

Biraz Önce, izlenmesi gereken 
iktisat politikası belirlenirken 
Atatürk'ün pragmatist bir yaklaşımı 
benimsediğini ifade etmiştim. Bu 
itibarla, soruya cevap verirken 1923 
sonrasının İktisadî olaylarını ve 
bunların çözümlenmesi için alınan 
kararları bir arada değerlendirmek 
gerekir. Şöyle ki:

Kafcul^ etmek gerekir ki; Cumhuri
yetin ilânından sonra Atatürk'ün 
önderliğindeki devlet sosyal sorunla
rın çözümüne 
inkılâpların 
çok daha fazla önem vermiş ve çabala
rını bu yönde
Ancak bir numaralı sayısal öncelik, 
Cumhuriyetin ilânını dahi beklemeden 
iktisat 
verilmiştir.
Kongresi bu ihtiyacın bir ifadesidir. 
Bu Kongre'nin sonunda önerilen poli
tika temelde liberal bir görüşü 
yansıtıyordu. Ancak bu görüş, önerilen 
iktisat politikasında Devlet'e hiç 
yer verilmediği anlamına da gelmiyordu. 
Nitekim,
Kongre'de yaptığı konuşmada "yeni 
Türkiye muhtelit(karma) bir iktisat

kesinlikle sosyalist 
öngördüğü anlamdaki bir

ve

Batıda artık yeni bir devlet 
anlayışı doğmuştu. Bu, müdahaleci 
devlet idi. Bu yeni devlet anlayışında 
da liberal doktrine dayalı kapitalist 
sistemin. mülkiyet, miras ve benzeri 
konulardaki temel hukuki nitelikleri 
muhafaza ediliyordu. Ancak ne varki 
öngörülen müdahaleci devlet modeli 
eski tarafsız devletten yine de çok 
farklı idi. Bu yeni anlayışta devlet 
İktisadî faaliyetlere bir müteşebbüs 
gibi katılabiliyordu. Ayrıca liberal 
düşüncenin âdeta 
mülkiyet ve 
kamu yararı

ve bu amaçla sosyal 
gerçekleştirilmesine

yoğunlaştırmıştır.

kutsal addettiği 
müesseselerine 

kısıtlamalar
politikasının 

1923
saptanmasına 

İzmir İktisat
miras 
gereği

getirebilmesi gerektiği savunuluyordu. 
Bu yeni düşünceler 1929 sonrasında 
Türkiye'yi de etkiledi. Bu etkileyişte 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun öncü
lüğünde iki yıl süre ile yayınlanan 
ünlü "Kadro" dergisindeki yazıların 
da önemli bir payı vardır. Şevket 
Süreyya Aydemir, İsmail Hüsrev Tökin, 
Burhan Belge ve Vedat Nedim Tör gibi

iktisat Vekilizamanın
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yazarlar sözü geçen dergideki yayın
larında alışılmamış ağırlıkta yeni 
bir devletçilik anlayışını savunuyor 
73 aydın çevreden destek görüyorlardı. 
Atatürk doğal olarak, bütün bu deği
şikliklerin dikkatli bir gözlemcisi 
ve izleyicisi idi.

'‘devletçilik11 deyimi bir anayasal 
ilke olarak bu maddeye eklenmiştir.

Devletçilik ne demektir? Atatürk 
devletçilikten ne anlamış ve neyi 
kastetmiştir? Bunların cevabı sanıyo- 
rumki yukarıdaki satırlarda yeterince 
açıklanmıştır. -Şurası bir gerçektirki, 
Atatürk, .saptanılan iktisat politika
larında şahsi teşebbüse daima öncelik 
tanımıştır. İS30 sonrasında ise özel 
teşebbüsün yetersiz kaldığı alandaki 
boşluğu devletin doldurması gerekeceği 
görüşünü benimsemiş ve politikayı 
buna göre yönlendirmiştir.

Kamu kesimi için bir yatırım 
programı niteliğinde de olsa, Beş 
Yıllık Plan uygulaması da Sovyet 
Rusya'dan sonra 1333 yılında ilk kez 
Türkiye'de < terçekleştirilmiştir.

vakandaki açıklamalar: da göster- 
mektedirki iktisat politikalarının 
saptanmasında Atatürk dogmalara asla 
i 11 ifrat -w- '-'memiş tir. Önce

nto-liberal düşüncelerden 
Türkiye* nin koşulları 

neyi gerektiriyorsa onu seçmiş, 
uygulamış ve uygulatmıştır.

bir ortam içinde 
politikasının 

değişikliği 1930 
rastlar. Devrin Başbakanı 

İnönü, Sivas demiryolunun 
açılışı dolayısıyla yaptığı konuşmada 
yeni bir deyim kullanmıştır: Mutedil 
devletçilik. Bu deyimi ve bunun ifade 
ettiği anlamı İsmet İnönü birinci 
yayın yılını tamamlayan Kadro dergisine 
yazdığı bir yazıda da açıklamıştır, 
1930'lu yıllarda devlet artık bir 
mü teşebbüs olarak İktisadî faaliyetlere 
girişmekle, özel kesime de rehberlik 
ederek ya da destek vererek yol 
açmakta yardımcı olmak tadır. Sümerbank'- 
lar, Etibank'lar, şeker, çimento ve 
me hal Ur j i sanayii ı >i n Öncü kuruluşları 
hep bu düşüncenin ve dönemin ürünleri
dir. Bütün bunların sonunda ve 1937 
yılında 1924 Anayasası'nm 2. madde
sinde bir değişiklik yapılmış vs

BÖyleşine
Türkiye'deki iktisat 
önemli ve somut 
yılına 
İsme t

liberal
sonra 
esinlenerek

Dipnot: (1) Bu konuşmada sözü edilen "tetviç edilme'1 taçlandırma anlamındadır.
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ATATÜRK VE HUKUK İNKILÂBI■Ji

Prof .Dr. Ergun ÖNEN
Marmara Üniversitesi. 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

hukukun 
yani dinî

Devleti'ndeOsmanlI
biraz olsun laikleşmesi, 
tesirlerden az da olsa kurtulabilmesi 
Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde

Türk Hukuku'nun Cumhuriyet'ten 
önceki gelişimi, Tanzimat öncesi 
dönem ve Tanzimat dönemi olmak üzere 
ikiye ayrılır:

Tanzimat Öncesinde Osmanlı Dev
leti* nde geçerli olan hukuk dinî 
esaslara dayanan İslâm Hukuku'ydu. 
İslâm'da hukukun adı Fıkıh 
idi. Fıkıh*m yani İslâm Hukuku'nun 
dört ana kaynağı vardı. Bunlar: 
Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas idi.

Kitap yani Kur* an 
İslâm Hukuku'nun asıl kaynağı olup, 
Kur'an'daki âyetlerin bir kısmı 
(yaklaşık olarak 500 kadarı) hukuk 
kuralı niteliğini taşımaktadır.

İslâm Hukuku*nun ikinci ana 
kaynağı olan S ü n n e t, Hazreti 
Peygamberin vardığı yargılar ve 
koyduğu kurallar olup, bunlara H a- 
d i s adı verilmiştir. Hadislerin 
sayısı tam olarak bilinmemekte, 
ancak 4000 ya da 7000* in üzerinde 
olduğu talimin edilmektedir.

Kur'an ve hadislerin yanı sıra, 
İslâm Hukuku*nun esaslarını teşkil 
eden İcma ve Kıyas ise 
yardımcı kaynaklar olup, icma 
ya da i c m a-i ümmet İslâm 
hukuk bilginlerinin bir konuda görüş 
birliğine varmaları; Kıyas 
ise, tek bir İslâm Hukuku bilgininin 
benzetme yoluyla kural niteliğinde 
bir görüş ortaya koyması demekti.

Bu esaslardan kaynaklanan İslâm 
Hukuku, medrese sistemi içinde müder- 
rislerce Sünnîlik esaslarına göre 
eğitilen ve kadı tâbir edilen 
kişilerce uygulanırdı.

olmuştur.
Tanzimat hareketi 1839 yılında 

Tanzimat Fermanı denilen 
ne H a t t-ı

Gülha- 
Şerifi* nin 

okunmasıyla başlamıştır. Bunu 
yılında Islahat 
Humayunu* nun 
yılında da Türkler'in ilk Anayasası 
olan K a n u n-i E s a s i' nin 
yürürlüğe girmesi takip etmiştir. Bu 
dönemde hukukta reform hareketlerinin 
üç temel unsurunu oluşturan bu giri
şimlerin yanısıra, 
kanunlaştırma ve 
açılma çalışmalarına da tanık olmak
tayız. Ceza Hukuku alanında 
1840 senesinde 31 maddelik bir Ceza 

daha sonra 1858 yılında 
iktibas

1856 
Hat t — ı 

ilânı ve 1876

diğer bir takım 
Batı Hukuku*na

önce

Kanunu'nun;
Fransız Ceza Kanunu'ndan
edilen daha kapsamlı bir Ceza Kanunu'- 
nun; Ticaret Hukuku alanında Fransa’
dan iktibas edilerek, 1861 senesinde 
Usu 1-i M u h a k e m e-i T i - 
cariye Nizamnamesi 
ile 1864 senesinde Kanunna-

T i c am e-i Hümayunu 
r e t-i Bahriyye* nin; Yargı
lama Hukuku alanında 1879 yılında 
yine Fransız kanunlarından iktibas 
edilerek Usul-i Muhake
me-i Hukukiyye ve Usu
l-i Muhakem e-i C e z a i V- 
y e kanunlarının kabul ve uygulanması 
Cumhuriyet öncesi dönemde Batıya 
yönelik modem kanunlar yapma gayret
lerinin örnekleri olarak gösterilebi
lir. Öte yandan bu dönemde, bazı
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ilişkileri de düzenlememişti.
1921 Esas Teşkilat Kanunu’nun 

yürürlüğe konulmasını takip eden 
yıllarda, .sağlam ve gerçekçi bir 
hukuk inkılabı yapmak kararında olan 
Atatürk'ün Meclis Kürsüsünden yaptığı 
bazı konuşmalarda şunları söylediğine 
tanık oluyoruz i

■Adlı siyasetimizin temel esası 
zamanın değişmesi ile hükümlerin 
dahi değişmesi lâzım geleceği inkâr 
olunamaz kaidesidir” 
nu tku}.

alanlarında, Batı Hukukundan 
yoluna gidilmeyerek yerli

hukuk 
iktibas
çalışmaların ürünü olan kanunlaştırma 
örneklerini de görmekteyiz. Nitekim 
1858 tarihli K a n u n n a m e-i 
Arazi 
arasında OsmanlIların medeni, hukuk 
ilişkilerini düzenlemek üzere hazırla
nan ve kısaca M ecelle diye 
anılan M eceli e-i A h k a m-ı 
A d 1 i y y e‘ nin yürürlüğe konulması 
bu şekilde gerçekleşmiştir.

ile 1869-1876 yılları

{1 Mart 1922
Tanzimat Döneminde yargı örgütü 

de hayli değişikliklere uğramış, 
eskiden beri faaliyet gösteren "Ş er '- 
i y y e Mahkemeler İ" nin 
yanısıra, yeni kanunları uygulamak 
üzere kurulan "N i z a m i y y e

"K o n s o- 
M n h k eme 1 er i”

milli ihtiyaçlara 
telkinetına göre 

yeni baştan ıslah ve ikmal olunacak
tır" (8 Nisan 1923 nutku).

"Teşkilat ve ıslahatı adliyeye 
verdiğimiz ehemmiyeti nasıl 

t ard ■ » .

•'Kanunlar imiz 
li-.îkuk ilmininve

M a h k e m e 1 e r i", 
.loşluk ifade

M a h k e w e 1 e r i" 
birbiri er i.y le

c t."C e m a a t 
gibi çok çeşiLii, 
organik bağlantısı bulunmayan ve
biri diğerinden çok farklı hukuk
kurallarını uygulayan yargı organları 
da yargı dağıtımında sez
olmuşlardır.

telâkkimizi,Mühim olan nokta, adli 
adlı kanunî irimizi, adlî teşkilatımızı, 
bizi şimdiye kadar şuurı, gayrışuurı 

bulunduran, 
icabatma gayrimufcabık rabıtalardan

(1 Mart

asrınal t ‘ ncıas diriıj L te. u r

ev vel kur t armaktır"bir an 
1924 nutku).Ancak hemen belirtmek gerekir 

ki, Tanzimat Döneminde, Hukuk alanın
daki reform hareketleri sağlam temel
ler üzerine oturmadığından ve ayrıca 
devlet otoritesinin etkili desteğinden 
yoksun bulunduğundan hukuk 
ve uygulamasında ve genel olarak tüm 
adlî faaliyetlerde sayısız aksaklıklar 
görülmüş ve yapılan bu yenilikler 
başarısız girişimler olmaktan öteye 
geçememişlerdir.

Nihayet 1 Kasım İS22'de saltanat 
3 Mart 1924'deilga edildikten sonra, 

hilafet de kaldırılmıştı. 1923 yılında 
yeniden seçilmiş ve Cumhuriyet 

ilân edilmişti. 1921 Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu'nu gölgeleyen pürüzler gideril
diğine aöre. yeni bir Anayasa’nin 
kabul edilerek yürürlüğe konulması 
zorunlu bir hal almıştı, işte bu 
dönemde, 20 Nisan 1924 tarih ve

E s a

eğitimi TBMM

491
Türk Hukuk aleminde ^ gerçekten 

başarılı ve etkin bir inkılâp yaratmak 
onuru Atatürk'e, O'nun kurduğu Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ne 
nasip olmuştur, Atatürk 
gerçekleştirilen hukuk 
gelişimi şöyle olmuştur:

k i 1 a t ısayılı T e ş 
siye çıkarıldı.Kanunu 

Devletinin bir Cumhuriyet 
1); "Hakimiyetin"Türkiye

olduğunu" , , .
bilâkavdûşart millete ait bulunduğunu 
(madde 3); "Türkiye Büyük Millet Mec
lisi 'nin milletin yegane ve hakiki 
mümessili olduğunu" (madde 4) ifade 
elen bu Anayasa, bilindiği gibi 27 
Mayıs 1960 tarihine kadar yürürlükte 
kalmıştır.

ve TBMM'ne 
döneminde 

inkılâbının

(madde

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi, 
23 Nisan 1920'de Ankara'da çalışmala
rına başladıktan dokuz ay sonra, 21 
Ocak 1921'de ilk Teşkilâtı 

Kanunu' nu yani AdlîYine 1924 yılı içerisinde.
Yargı örgütünü yeniden düzenleyen ve 
bugün halâ yürürlükte bulunan 469 
sayılı Mahkemeler Teşkilatı Kanunu 
kabul edilmişti. Bu kanun ile adalet 

alanında, birinci derecede, 
davalarını

Esasiye 
Anayasa'yı kabul etmiştir. Bu Anayasa, 
olağanüstü şartlar içinde çıkarılmıştı. 
Dinci ve tutucu bazı kişilerin ısrar 
ve müdahaleleriyle bu yasa, Meclisten 
arzulanan biçimde geçmemişti. Eksik
leri ve çelişkili noktaları vardı.

' Ayrıca, TBMM ile halen mevcut hilafet
arasındaki

yargısı 
hukuk, 
görmek üzere sulh ve

ticaret ve ceza . „
asliye mahkemeleri,

ve saltanat makamları 25



daha fazla gecikmedi. Takvimler----- müddeiumumilik (yani savcılık)
ve müstantiklik (yani sorgu hakimlik- 

bir üst derecede 
istinaf

arzusu
5 Kasım 1925'i gösteriyordu. O gün, 
Ankara'da bir Hukuk Mektebi açılacaktı.

Hukuk Fakültesi *nin 
Görünüşte

Cumhuriyet Türkiye'sinde bir yüksek 
okulu öğretime açmaktan öteye bir 
önem taşımayan alelade bir olaydı. 
Fakat biraz yakından bakılınca, bu 
olay gözler önüne daha değişik bir 
anlam sergiliyordu.
Mektebi,
Atatürk tarafından açılan ilk yüksek 
okul olacaktı. Ve bunun da ötesinde 
Büyük Atatürk o gün bu okulun açılı
şıyla bir devrim hareketini,
Hukuk İnkılabını bilfiil başlatacaktı.

özellikle

ayrıca

ler i) kuruluyor; 
görev yapan 
kaldırılıyor ve üst derece mahkemesi 
olarak yalnız Temyiz Mahkemesi (yani 
Yargıtay) görevlendiriliyordu.
yandan, idari yargı alanında, kökü

fakat Mithad

Bugünkü Ankara 
öncüsü olan okul.

mahkemeleri
bu.

Ote

1838'lere dayanan,
Paşa'nın gayretleriyle ancak 
yılında gerçek hüviyetine kavuşan 
Şurayı Devlet (yani Danıştay) Cumhu
riyet Türkiyesinde de yargısal çalış
malarını kesintisiz olarak devam 
ettiriyordu.

1868
Bir defa Hukuk

CumhuriyetindeTürkiye

Türk
Adalet örgütünün çıkarılan 

kanunlarla bir ölçüde yenilenmesine 
ve düzenlenmesine rağmen, 
ihtiyaç duyulan ve modern Türkiye 
Cumhuriyetine yaraşır düzeyde bulunan 
ana kanunların 1925 yılı içinde de 
hala çıkarılamamış olduğunu görmekte
yiz. Nitekim, Atatürk, 1 Teşrinisani 
(yani 1 Kasım) 1925 günü TBMM'nde 
verdiği nutukta şunları söylüyordu:
"..........................................Bir taraftan
ilmi kifayeti temin eden müesseselere 
ehemmiyet verirken, diğer taraftan 
Cumhuriyet adliyesinin müstenidatı 
olacak kanunların biran evvel vücuda
getirilmesine bakılmalıdır................
Âli Meclise takdim edilecek olan 
Ceza Kanunu, Medenî Kanun ve Ticaret 
Kanununun bu içtima devresi esnasında 
tedvin ve neşrolunmasındaki müstace
liyeti bilhassa ifade etmek isterim:

Umumi hayatımızı yeni baştan 
tanzim edecek olan bu esasi kanunlar 
muasır medeniyetin kanunları zümresin
den olmak tabiidir.

Asrı hazır ihtiyaçlarına muvafık 
kanun yapmak ve onu iyi tatbik eylemek 
ümran ve terakki erbabının en mühim
lerindendir" .

Tüm bu konuşmalarından da görüyor 
ve anlıyoruz ki, Atatürk, Cumhuriyet 
Türkiyesinde, 1925 yıllarında hala 
gerçek ve köklü bir hukuk inkılâbının 
başlatılamamış olmasının derin huzur
suzluğunu, hattâ ızdırabını duyuyor 
ve fakat her vesileyle, bu alanda 
yapılmasını istediği büyük inkılâbın 
gerekliliğini vurgulamak suretiyle, 
bu konuya atfettiği aşırı önemi de 
ortaya koyuyordu.

Hemen belirtelim ki, Atatürk'ün 
hukuk inkılâbı konusundaki bu ısrarlı

Bakınız o günün basını,
"Hakimiyet-i Milliye" gazetesi sütun
larında, ve o günü yaşayanlar anıla
rında, bu okulun açılışında yaşanan 
büyük heyecanı nasıl anlatıyorlar:

şiddetle

"5 Kasım 1925 günü öğleden sonra, 
eski Büyük Millet Meclisi binasına 
başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere 
bütün Heyet-i Vekile, hemen bütün 
mebuslar ve erkânı hükümet ve merkez-i 
hükümette bulunan süfera (yani büyük 
elçiler) ile hukukçular, yeni kaydolu
nan talebeler gelmişler ve salonda 
yeterince yer bulunmadığı için binanın 
koridorlarına kadar her tarafı doldur
muşlardı. Etrafta da büyük bir halk 
kalabalığı vardı. Mustafa Kemal Paşa 
saat
çıktı, redingot giymişti ve başında 
silindir şapka vardı. Bu, merasime 
büyük bir resmî mahiyet verildiğinin 
delili idi. Mustafa Kemal Paşa tarihi 
bir nutuk irâd ederek-ki bu nutkun 
küçük bir bölümünü az sonra» aktara
cağım-, Türk Hukuk İnkılâbının başla
dığını bütün dünyaya ilân etti. Daha 
sonra zamanın Adliye Vekili Mahmut 
Esat Bey de (Mahmut Esad Bozkurt)

Merasim

kürsüyeikide, ilerleyerek

önemli bir konuşma yaptı, 
sonunda Gazi Hazretleri eski Riyaset 
odasına girerek orada bazı zevatı ve 
müderrislerden 
buyurdular. Bahçede Riyaset-i Cumhur 
muzıkası çalıyor ve kalabalık bir 
halk bu yüksek içtimai alâka ile 
seyrediyordu".

kabulbazılarını

Atatürk, bu tarihi günde, Hukuk
uzun 

hukuk 
ruhunu ve 

kaç
bölümlerinde

Mektebi talebelerine verdiği 
nutukta, o gün başlattığı 
inkılâbının anlamını ve 
duyduğu mutluluğu şimdi bir 
pasajını aktaracağım
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şöyle dile getiriyordu:
"Zannederim ki, Ankara Mekteb-i 

Hukuku ile, Cumhuriyet Hukukunu 
yalnız zahiri ve lâfzi şekliyle 
değil, fakat şuur£ ve iz'ani mahiye
tiyle, kanunlarıyla ve erbab-ı huku
kiyle izah edecek ve müdafaa edecek 
tedabire tevessül etmiş oluyoruz .

Türkçe1ye çevrilerek TBMM'de oybir
liğiyle ve alkışlarla kabul edilerek 
Türk Kanunu Medeni
si ve Borçlar Kanunu 
adıyla 4 Ekim 1926'da yürürlüğe 
girdi. 1957 yılında yürürlükten 
kaldırılmış olan T i c a r e t Ka
nun u da iki bolüm halinde ve 
Alman ve İsviçre kanunlarından iktibas 
olunarak 1926 ve 1929 yıllarında 
yürürlüğe girdi(x). Keza Türk 
Ceza Kanunu' nun da'İtalyan 
Ceza Kanunu'ndan adapte edilerek 
yürürlüğe konulması yine 1926 yılı 
içinde olmuştur. Daha sonra 1927 
yılında bir İsviçre Kantonundan 
alman Hukuk Muhakeme
leri Usulü Kanunu 
ile, 1929 yılında Almanya'dan alman 
Ceza Muhakemeleri U- 
sulü Kanunu ve İsviçre'den 
alman İcra ve İflas Ka
nunu yürürlüğe girmiş ve bu ana 
kanunlarımızı yerli çalışmalarla ya 
da yabancı kaynaklardan yararlanılarak 
hazırlanan başka kanunların yürürlüğe 
konulması izlemiştir.

Tüm ' bu açıklamalardan sonra, 
Türk Hukuk İnkılâbının Atatürk reform
ları bütünü içinde şöyle bir değer
lendirmesini yapabiliriz:

Büsbütün yeni kanunlar vücuda 
getirerek eski esasat-i hukukiyeyi 
temelinden kal'etmek teşebbüsündeyiz. 
Ve yeni esasat-i hukukiye ile elifba
sından tahsile başlıyacak bir yeni 
hukuk neslini yetiştirmek için bu 
miiessesatı açıyoruz. Bücün bu icraatta 
mesnedimiz 
kabiliyeti ve irade-i kafiyesidir .

milletin istidat ve

Bu tarihi konuşmayı Büyük Ata 
şu veciz sözlerle noktalıyordu:

"Talebe Efendiler!
Yeni Türk Hay at-ı iç ti ma iyesinin 

bani ve müeyyidi olmak iddiasıyla 
tahsile başlayan sizler; Cumhuriyet 
devrinin hakiki ulema-i hukuku olacak
sınız. Bir an evvel yetişmenizi ve 
arzu-i milleti fiilen tatmine başla
manızı Millet sabırsızlıkla beklemek
tedir. Sizi yetiştirecek olan profe
sörlere terettüp eden vazifeyi nakkiy- 
le ifa edeceklerine eminim.

Cumhuriyetin müeyyidesi olacak 
bu büyük müessesenin küşadmda hisset- 
tiğim saadeti hiçbir teşebbüsde 
duymadım ve bunu izhar ve ifade 
etmekle memnunum".

Büyük Atatürk'ün ifade ^ettiği 
gibi Şark hukukundan ve İslâmî kural
lardan arındırılmış büsbütün yeni 
kanunlara sür'atle ihtiyacımız vardı. 
Bu konuda iki alternatif mevcuttu. 
Ya tümüyle milli karakterli, yeni ve 
yerli malı kanunlar hazırlamak, ya 
da batı dünyasının ileri ülkelerinin 
kanunlarını aynen veya bazı değişik
liklerle iktibas etmek. Birinci 
alternatif hem yıllar alan çalışmaları 

?i gerektirecekti; hem de o günün Türkiye- 
si için fazla sakıncalı olabilirdi. 
Bu nedenle ikinci yol tercih edildi 
ye belli başlı ana kanunlarımız 
ileri Avrupa ülkelerinin kanunlarından 
iktibas edilmeye başlandı:

İlk olarak İsviçre 
Medeni Kanunu ve Borçlar

İnkılâp hareketleri zincirinin 
bir parçası olan Hukuk İnkılabı da, 

toplumunun tarihi gelişimi 
içinde, Batı uygarlığı ile arasında 
gittikçe büyüyen uçurumun sür'atle 
aşılması zorunluluğundan doğmuştur. 
Bunun böyle olduğu Atatürk'ün çeşitli 
demeç ve konuşmalarında açıkça ifade 
edilmiştir. Atatürk İnkılâbı sistemli, 
düzenli, organik, birbiriyle uyumlu 
ve birbirine bağlı bir bütün olarak 
birden çok düşünce ve eylemden oluş- 

İnkılâbın başlıca amacı

Türk

maktadır.
ulusal modernleşmeyi sağlamaktır ve 
Türk Milletinin Ulusal 
Savaşının başarılı bir uzantısıdır. 
Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 
oluşan, biçimlenen ve gelişen İnkılâp, 
akıl, bilim, özgür düşünce ve insan 

temel alan, hümanizme dayalı
bizzat

Bağımsızlık

onurunu
bir çağdaşlaşma 
Atatürk'ün kullandığı 
"Muasır medeniyet seviyesine ulaşma" 
hareketidir.

hamlesi,
sözcüklerle

(x) Bu kanun 1.1.1957 tarihinde Türk 
yürürlüğe girinceyeFederal

Kanunu
Ticaret Kanunu 
kadar uygulanmıştır.
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ülkenin hukuk sistemine bir bütün 
olarak idhal edilmesi, yani reception, 
başka
yaşanmıştır. Roma Hukukunun Ortaçağda 
bazı Avrupa ülkelerinde özellikle 
Almanya'da Pandekt Hukuku veya Müşte
rek Hukuk adı altında reception 

keza XIX. yüzyıl 
ve yaygınlaşan 

hareketleri ve yine 
bazı Avrupa ülkeleri kanunlarının 
XX. yüzyılda özellikle Asya ve Afrika 
ülkelerince 
bunun tipik örneklerini oluşturmakta
dır.

Genç Türk Devletini kurarken ve
ederken,onu reformlarla teçhiz 

Atatürk, plüralizme dayalı demokratik 
bir ruh ve anlayış ile hareket etmiş
tir. Onun inancı hür ve güçlü bir

demokrasiyi

memleketlerin tarihinde de

devletin temeli olan 
kültür zenginliği ile takviye etmek, 
eski ve köhne zihniyet ve inanışları 
yoketmek ve ekonomide, siyasette, 
idarede, sosyal bünyede köklü ve 
kapsamlı ahlâki reformlar yapmaktı. 
Kemalist modernleşme, bunların öte
sinde, rasyonalizme dayalı kültürel 
çağdaşlaşmayı da amaçladığı için, 
XIX. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda 
görülen kısmi ve şekli modernleşme 
ve batılılaşma hareketlerinden çok 
farklı olarak, tüm dünya devletleri 
arenasında gerçekçi ve bütüncü modern
leşme ideolojisine parlak ve başarılı 
bir örnek teşkil etmiştir.

yoluyla kabulü, 
Avrupasmda gelişen 
kanunlaştırma

aynen benimsenmesi de

İnkılâp kanunları bugün hepimi
zin bildiği, bu nedenle burada açık
lanmasını gereksiz saydığımız modern 
hukuki kuralları ve kurumlan toplu- 
rnumuza mal etmiş ve sosyal, medeni, 
kültürel, ekonomik ve ticari ilişki
ler.] mize hakim kılmıştır. Şunu samimi
yetle itiraf etmek gerekir ki, Türk 
toplumu o günden bu güne kadar geçen 
60 yıllık zaman süreci içinde alınan 
bu yeni hukuku, yeni kanunları fazla 
zorluk çekmeden benimsemiş ve rahat
lıkla sindirebilmiştir. Toplumumuza 
ve sosyal ilişkilerimize uymayan 
hususlarda, muhtelif zamanlarda 
muhtelif değişiklikler yapılmak 
suretiyle bu kanunlardaki kurallar 
özbünyemize uygun duruma getirilmiş 
ve adeta millileştirilmiştir.

Hümanizm ve rasyonalizme dayalı 
bu Türk Rönesansı'nm başarıyla 
uygulanışında -itiraf etmek gerekir 
ki- Laikli k odak noktasını 
teşkil etmiştir. Nitekim Hukuk İnkılâ
bının temelini de lâiklik oluşturmuş, 
gerek yürürlüğe konulan kanun hüküm
lerinin, gerek yargı örgütünün dini 
etkilerden arındırılması için büyük 
özen gösterilmiştir. Gerçi şer'i 
esaslara dayanmayan hukuk uygulaması 
-yukarıda da değinildiği gibi- Tanzi- 
matla başlatılmak istenmiştir. Ne varki, 
bir bütünlük arzetmeyen bu tür reform- 
laşma hareketleri, şer*i hukuk siste
mini bertaraf etmediği için başarılı 
olamamış, üstelik ülkedeki hukuk 
uygulamasında ikilik ve karışıklıklara 
neden olmuştur. Mevzuattaki lâikleşme 
ancak 1920'li yıllarda bazı Avrupa 
devletlerinin başlıca kanunlarının 
memleketimizde yürürlüğe konulması 
ile büyük ölçüde sağlanabilmiş ve 
1924 Anayasasında dahi varlığını 
koruyabilmiş olan "Türkiye Devletinin 
dini, dini Islâmdır" ve "AhkâmıŞer'iye 
TBMM tarafından tenfiz olunur" gibi 
lâiklikle

Sonuç olarak diyebiliriz ki:

Batıya dayalı kanunların kabulüyle 
gerçekleştirilen hukuk inkılâbımız, 
tüm Atatürk inkılâpları gibi bir 
sistem tercihini ifade etmektedir. 
Aslında Atatürk inkılâpları konusunda 
biri diğerinden daha önemlidir demek 
kolay değildir. Ancak hukuk inkılâbı, 
Atatürk reformları içerisinde ağırlığı 
olan ve biran önce yapılması bizzat 
Atatürk tarafından şiddetle arzulanan 
bir azim ve ihtiyacın ürünüdür. 
Başta Medeni Kanun olmak üzere kabul 
olunan başlıca

bağdaşmayan 
Anayasa'dan çıkarılması 1928 senesinde 
mümkün olabilmiş, Devletin lâikliği 
ilkesi ise Anayasaya ancak 1937 
yılında çıkarılan 3115 sayılı kanunla 
konulabilmiştir.

hükümlerin

kanunlardaki 
liberal ve medeniyetçi temele dayalı 

ve ekonomik ilkeler,
sistemi ve 

uygarlığına götüren çok önemli etken
ler olmuşlardır. Hattâ bu nedenledir 
ki "Medeni Kanunun kabulü Atatürk

töreni"

ana

sosyal
toplumunu Batı kültürü,

Türk

Ote yandan kıt'a Avrupası hukuk 
sisteminin Türkiye tarafından 
İlkli olarak benimsenmesi de fazla 
yadırganacak bir olay olarak görülme
melidir.

ağır-
inkılâplarının taç 
olarak nitelenmiştir.

giyme
Yabancı kanunların bir
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Bugün, tümüyle, en ileri ülkele
rin hukuku, kanunları ve yargı örgüt
leriyle eş düzeyde bulunan ve işlev 
veren hukuk sistemimizin. Büyük 
Atatürk'ün amaçladığı başarı nokta
sına, bazı küçük aksamalara rağmen 
erişmiş bulunduğundan hiçbirimizin

kuşkusu olmaması gerekir.
EBEDİYETE İNTİKALİNİN 50. YILINDA, 

BÜYÜK DEVLET ADAMI, 
AZİZ ATATÜRK'ÜN 
ÖNÜNDE SAYGIYLA

BÜYÜK 
BÜYÜK 
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ATATÜRK'TE MEŞRUİYET ARAYIŞI

Prof.Dr. Yıldızhan YAYLA
Marmara Üniversitesi HukuktFakültesi 

İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Ülke fevkalade şartlar
altındadır. Halife Sultan ve Hükümet

Laik Türkiye Cumhuriyetinin, 
Atatürk'ün en önemli eseri olduğunda 
şüphe yoktur. Bu eserin ortaya çıkı
şını adım adım, ayrıntı ayrıntı 
incelemek ise başlıbaşına bir olay, 
uzmanlık gerektiren bir uğraş, her 
aşaması ayrı bir keşif lezzeti veren 
bir araştırmadır. Kanaatimce, her 
uzman, Atatürk'ün çok yönlü çalışma
larını ve bu çalışmalarla ilgili 
belgeleri izlemeli, bu lezzeti gururla 
tatmalıdır.

Bu küçücük inceleme, Atatürk'ün, 
1919-1922 döneminin fevkalâde ağır 
ve gerçekten ölüm kalım mücadelesine 
sahne olan şartlarında bile izlediği 
meşruiyet yolunu göstermektedir. 
Kamu hukukunun en önemli ilkelerini, 
o günlerde kaleme alınan ve hem ülke 
halkına hem de Dünya kamuoyuna duyuran 
belgelerin satır aralarında keşfetmek; 
bu ilkelerin uygulamaya dönük izdüşüm
lerini, mevcut şartlarda ve ihtiyaç
ların gerektirdiği ölçüde, inandırıcı 
bir hukukî temel ve hareket noktası 
olarak .sözkonusu belgelerde bulmak 
mümkündür.

zor

bağımsız karar alabilecek durumda 
değildir; dış baskı altındadır. 
Meclisin çalışma imkânları çok kısıt
lanmıştır. Nitekim, bir süre sonra 
tatil edilecektir. Milleti temsil 
edenler, yani Meclis üyeleri dağılmış 
haldedir.

Bu hukuki ve siyasi durum, 
askeri ve fiili sebeplerle de ağırlaş
mıştır. İşgaller ve silâhlı eylemler 
birbirini izlemektedir. Bunlardan
bazıları, Hükümetin imzalamak zorunda 
kaldığı anlaşmalara dayandırılmaktadır. 
Zira, anlaşmaların Devlet aleyhine 
yorumlanabilecek hükümler içermesi 
önlenememekte; bu hususta gerekli 
direnç, Osmanlı Hükümetince gösterile- 
memektedir. Bazı silâhlı eylemlerin 
ise hukuki dayanağı yoktur. Ama, o 
eylemlere bile hukuki dayanak bulma 
imkânını yaratabilecek 

Bu tehlike de
sonradan 

gelişmeler olabilir, 
vardır. çünkü, Hükümet direnecek 
güçte değildir, 
rina saygı
insafına terkedilmiştir. 
yoktur.

Adalet, insan hakla- 
ve istiklâl düşmanın 

İnsaf iseAtatürk, hangi konuyu ele almış 
ise, onu en yüksek düzeyde ve şaşıla
cak bir isabetle incelemiş ve başarıya 
götürmüştür, 
eğitimde, tarih, dil, 
alanlarında, iktisatta olduğu gibi 
hukukta da bu böyledir. Herhalde, 
"deha" denilen düzey de budur.

GİRİŞ: ANADOLU HAREKATI BAŞLARKEN 
HUKUKİ DURUMl ~ ~—

19 Mayıs 1919'da, Osmanlı Devle
tinin içinde bulunduğu hukuki durum, 
konumuzu ilgilendiren kısmıyla şöyle 
özetlenebilir:

Butun bu şartlar, Anadolu Hare
kâtının başlangıcında, hukuk kuralla
rına uyma ve meşru zemine dayanma 
endişesi duyan bir önder için ne 
gibi engeller ve ip uçları bulunduğunu 
göstermektedir.

Savaşta, siyasette, 
sanat ve kültür

- İçteki başlıca güçlük, şu sorula
rın cevabında yatmaktadır: Kurtuluş 
mücadelesine katılacak olan askerî 
ve sivil personel emirleri nereden 
alacaklardır? Yani Halkı bağlayan, 
uyulması zorunlu, ,, kararları, hukuk
kurallarını alma yetkisi hangi merci-
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dedir? Bu kaynak bir tek yerde ola
cağına göre, İstanbul Hükümeti ve 
onun yaratacağı ikililik nasıl ortadan 
kaldırılacak, başka bir ifadeyle, 
İstanbul’daki 
hukuki değer taşıyan ne gibi gerekçe
lerle geçilebilecektir?

icabatmı ifa edememektedir... Mille
tin istiklalini gene milletin azrnü 
kararı kurtaracaktır”. Açık ve özet 
olarak, tesb.it şudur: İstanbul'daki 
Hükümet esirdir. BÖylesine zor şart
lar altında görevini yapamaz. İşte, 
Milli Kurtuluş Mücadelesinin başlan
gıcındaki aşağıda açıklayacağımız 
meşruiyet temeli, kanaatimizce bu 
şekilde atılmıştır,

1- Hükümeti Merkeziyernin Anlamı.

Hükümetin yerine,

- Dışta ise, sorulması gereken 
hususlar şunlardır: Milletlerarası 
topluluğun üyesi halâ Osmanlı Devleti 
değil midir? Anadolu Harekâtı başla
tıldığında, halk yeni yöneticileri 
benimsese, hattâ, askerî ve sivil 
personel, bu yöneticilerin kararlarını 
uygulasa bile, acaba böyle bir benim
seyiş ya da meşru Hükümet gibi algıla
yış, Milletlerarası planda da geçerli 
sayılacak mıdır? Başka bir anlatımla, 
Anadolu’daki Hükümet hangi Devletin 
Hükümetidir? Yoksa, bir Devlet sözko- 
nusu değil midir? Yapılan işler, 
özellikle de silâhlı bağımsızlık 
mücadelesi, bir Devlete izafe edile
mezse, Milletlerarası 
Harp Hukuku kuralları 
mücadeleyi dışlamaz mı? Sözgelimi, 
silâhlı eylemler alelade isyan olarak 
görülmez mi? Aleiâde isyan şeklinde 
görülürse, çarpışanlar muharip sayıl
maz ve o zamana kadar yerleşmiş 
milletlerarası kurallara uyulması 
zorunluğundan karşı taraf sıyrılmış 
olur mu? Denilebilir ki, 
eylemleri düşman taraf kabul etmemekte 
ve Harp Hukuku kurallarını hiçe say
maktadır, O halde, böyle bir hukukî 
endişenin yeri yoktur." Bu doğrudur 
arna, düşmanın davranışlarını, 
haklarına saygı, milletlerin yaşama

gibi

Tamim, Hükümeti Merkeziye derken, 
İs tanbul1daki kabineyi kastetmekte, 
Osmanlı Devletini bunun dışında

özellikletutmaktadır. Zaman zaman, 
o dönemlerde veya halk arasında. 
Devlet i.1e Hükümet kelimeleri eş
anlamlı olarak kullanılmıştır. Arna, 
burada, teknik açıdan doğru anlamıyla 
Hükümet terimine yer 
Bunun kanıtı, Tamim’de geçen 
yatı Osmanî" ile hemen arkadan gelen 
Erzurum ve Sivas Beyannamelerinde 
yer alan, “Osmanlı Vatanının tamami- 
yeti", "Makamı Saltanat ve Hilâfetin 
masuniyeti" gibi ifadelerdir. Şu 
halde, Milli Mücadelenin başlangıcında, 
bir Hükümet-Deviet ayırımı yapılmıştır. 
İstenmeyen, adetâ reddolunan Osmanlı 
Kabinesi yani Hükümetidir.

verilmiştir. 
»Vilâ-

Hukuk veya 
böyle bir

2- Merkezî Hükümetin İradesi
Var mı?"zaten, bu

-daha doğru 
esaret

Osmanlı Hükümeti 
deyişle Merkezdeki Hükümet- 
altında olduğundan, iradesi serbest 
değildir. Hattâ, böyle bir iradenin 
varlığı şüphelidir. Sadece, Milli 
Meclisi toplama işini yapabilir ve

görev, 
ve Sivas

insan

yapmalıdır (Eu son nokta ve 
Tamim1de

ve bağımsızlıklarını koruma 
değerlere sahip olduğunu her zaman

devletlerin
değil, Erzurum 

Beyannamelerinde 
Ancak, Amasya Tamim1inin anlaşılması 

burada hatırlatılması

belirtilmiştir.ileri
kendi kamuoyları önünde mahkûm etmek 
için, gene de hukukî dayanaklara ve 
meşru zemine ihtiyaç vardır.

gelişmişsuren

bakımından 
doğru olur). Bunun dışında, sözkonusu 
Hükümetin esir olması, iradesinin de 
bağlayıcılık gücünü ortadan kaldır
dığından, Milletin haklarını Dünya’ya 
duyuracak ve o fevkalâde zor şartlarda, 
sorumluluklarının üstesinden gelecek 
bir hukukî güçten yoksun kalmasına 
yol açmaktadır. iradesi serbest 
olmayan Hükümetin kararları bağlayıcı 
olmadığından, bu tür kararlarla, 
yabancı unsurlar lehine ortaya çıkan 
durum hukukî değil, fiilidir; kabul

Aşağıda ele alacağımız belgeler, 
Mustafa Kemal Paşa'nm aklında bu 
soruların olduğunu, tartışmaya gerek 
bırakmayacak bir açıklıkla sergilemek
tedir. Sözkonusu belgeler, yukarıdaki 
soruların cevaplarını vermektedir.

I- AMASYA TAMİMİ o
Amasya Tamimi şöyle başlar: 

"Vatanın tamamiyeti, milletin istik
lali tehlikededir. Hükümeti merkeziye
tiz, İtilaf Devletlerinin tesir^ ve 
murakabesi altında mahsur bulunduğun-

uliyetin

edilemez.
3- o halde. Hangi İrade Geçer-

dan, deruhte ettiği lidir?mes
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Tamim, açıkça: "Milletin istiklâ
lini gene Milletin azmü kararı (azim 
ve kararı) kurtaracaktır."
Demek ki, aranan,
irade "milli"dir.
Esasiye Kanununun en önemli ilkesi 
olan "Millî Hâkimiyet"in bu suretle, 
anayasaya giriş yolu açılmaktadır. 
Ancak, Millet, iradesini bizzat 
kullanamıyacağma göre, temsilciler 
gereklidir. Tamim, İstanbul'daki 
Hükümetin Milleti temsil edemiyeceğini 
açıkça söylememekte; sadece, serbest 
iradeli olmadığını belirtmektedir. 
Yani, bu aşamada, İstanbul'daki 
Hükümetin temsilci olup olmadığını 
tartışmak yerine, kararlarının bağla
yıcı sayılmayacağını (temsilcilik 
konusuna girilmeyip, irade serbestliği 
meselesine ağırlık vermek suretiyle) 
ortaya koymak yeterli görülmüştür.

Tamim, temsilcilerin bir Milli 
Heyet şeklinde oluşturulmasını öngör
müş, anahatlarıyla temsilci seçiminin 
usulünü de göstermiştir. Amaç, Milleti 
bağlayacak iradenin sahibini, mümkün 
olan ölçüde geniş bir tabana 
süratle- yaymak; Dünya ülkelerine, 
Milleti temsil eden, millî iradeyi 
kullanmaya hakkı bulunan yani MEŞRU 
OLAN bir yönetimi kabul ettirmektir. 
Tabii,
önemli olarak, iç hukuk bakımından 
da güdülmüştür.

Erzurum ve Sivas kongrelerinin belge
leriyle dalıa da belirginleşir.

1- Hükümeti Merkeziyenin Durumu.
Hükümeti Merkeziye, bu belgelere 

göre hiçbir iradei milliyeye istinat 
etmemektedir. Amasya Tamimi'nin 
açıkça belirtmemesine karşılık, 
Erzurum Kongresi Beyannamesi bunu 
kesin bir dille ifade etmiştir. Bu 
suretle atılan adım önemlidir. Nitekim, 
her iki Beyannamenin 8. bentleri, 
"iradei milliyeye gayri müstenit 
herhangi bir heyeti hükümetin indi 
ve şahsi mukarreratı milletçe muta 
olmadıktan başka haricen de muteber.." 
değildir, demektedir. Bugünkü anla
tımla, milli iradeye dayanmayan bir 
hükümetin kararları millet için veri 
olamaz; başka ülkeler bakımından da 
geçerli sayılamaz.

İstanbul Hükümeti, ancak, Millî 
Meclisi toplar ve aldığı kararları 
onun denetimine sunarsa, o zaman bu 
kararları meşru olur. Milleti bağlar.

Anlaşılıyor ki, Erzurum ve 
Sivas kongrelerinde, Amasya Tamiminin 
öngörmediği bir şans tanınmıştır. 
Merkezî Hükümete. Meclisi toplayıp, 
ona tabi olmak suretile meşruiyetini 
yeniden kazanmak.

Bu şart gerçekleşinceye kadar, 
Merkezî Hükümetin kararları kabul 
edilemez. Zira meşru değil:

-baskı altında;
-Milli iradeye dayanmıyor.

^Sonuç: Herhangi bir işgal veya 
fiilî durum, Hükümetçe sarih ve 
zımnî olarak kabul edilse bile, 
Milletçe kabul edilemez.

2- Hilâfet ve Saltanat-Devlet.
Anadolu Harekatı, başlangıçta 

bir Devlet hüviyetiyle ortaya çıkma
mıştır. Devlet Osmanlı Devletidir. 
Yapılan işler onun admadır. Bu 
yüzdendir ki, bir yandan yurt içindeki 
tereddütleri ortadan kaldırmak, bir 
yandan da, milletlerarası hukukun 
gereklerine 
Hilâfet ve

Osmanlı Vatanının tamamiyeti ve 
istiklâlinin sağlanması Beyannamede 
yer almıştır. Şüphesiz, hemen sonraki 
gelişmeler ve belgeler, bu teşhisi 

•kolaylaştırmaktadır.
Devletin varlığı kadar, millet

lerarası hukukun kurallarına uygun

diyor. 
olması gereken 

1921 Teşkilâtı

-ama

aynı amaç, belki daha da

Görüldüğü gibi, Amasya Tamimi, 
önce en kolay kabul edilebilecek, en 
az tartışılabilecek noktadan hareket 
ediyor: irade serbestliği. Gerçekten 
de, İstanbul'daki Hükümet. > meşru rnu, 
temsilcilik Özelliğini kaybetti mi; 
sadece fiilen mevcut fakat hukuken 
yok sayılması gereken bir kurul mu, 
gibi ilk aşamada cevaplandırılması 
zor muhtemelen de sakıncalı sorular 
bir tarafa bırakılıyor.

Özetle: -Halife Sultan etkisiz;
-Hükümet, icra işlerini. 

Meclisin denetimi olmadan 
altında, baskı altında yürütmekte;

-Meclis ise, esas itiba- 
rile çalışamıyor. Tablo budur.

Amasya Tamiminin hukukî temeli, 
işte fcu ortamda, Anadolu'da atılıyor/

II- ERZURUM VE SİVAS KONGRELERİ 
BEYANNAMELERİ. ""

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız’ 
Amasya Tamiminin çizdiği doğrultu-,

ve esaret

uyabilmek amacıyla, 
Saltanatın kurtarılması
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olarak, ötedenberi bu Vatanda yaşayan 
azınlıkların kazanılmış hakları da 
güvence altına alınmıştır. Beyanname
lerin (Erzurum, bent 5; Sivas, bent 
4) ilgili paragrafları bunu açıkça 
gös termektedir.
Milli toprak bütünlüğünün bölünmesi 

vazgeçilmesi;
tarihi, ırkî, 

ve coğrafyamıza 
edilmesi; bunlara aykırı 

edilmesine

Amasya Tamimi ile Erzurum ve Sivas 
kongrelerinin Beyannamelerinde ilan 
edilen hukukî temelleri, anayasalaş- 
tırmıştır. Artık isimler belirginleşmiş, 
organları çalışmaya başlayan Milli 
irade müessesesi, Büyük Millet Meclisi 
ortaya çıkmıştır.

başka:Bunlardan

bunazariyesinden 
topraklar üzerindeki 

haklarımıza
İdare, bütün genişliğiyle yani 

yalnız yasama değil, yürütme yetkisiyle 
de Büyük Millet Meclisine bırakılmıştır. 
Türkiye Devletinin Meclisidir tu. 
Dikkat edilecek olursa, henüz Cumhuri
yet veya farklı bir Devletin sözkonusu 
edildiğini belirtecek başka bir 
sözcük
Osmanlı nitelemesi de yapılmamıştır, 
çünkü, henüz erkendir. Yeni bir 
Devletin ilânı, sıcak savaş^ ve 
dış ilişkiler ortamında hukukî sorunlar 
yaratabilecektir. Tabii, iç hukuk 
düzeninde de çeşitli zorluklar çıka
bileceği hesaplanmış olabilir. 
Devletin ilânı için,” 30 Teşrinievvel 
(Ekim) 1338 (1922) tarihli ve
sayılı Büyük Millet Meclisi kararını 
beklemek gerekir. Bu kararda:

-Osmanlı Devletinin

dini 
riayet
girişimlerin ise iptal 
karar verilmesi bütün ilgili devletler
den beklenmektedir.

konusunda,iradesi
önemli dayanaklardan biri de, W.ilson 
ilkeleri arasında yer alan: "Milletle
rin kendi mukadderatını bizzat tayin" 
esasıdır. İkinci Dünya savaşından bir 
süre sonra, Üçüncü Dünya devletleri
nin savunucusu olarak gündeme tekrar 
gelen bu ilke, daha 1919'da, Atatürk'ün 
Dünya kamuoyuna seslenebilmesi için 
dayanak teşkil etmiştir. Bu suretle, 
Devletin ve Milletin tabii hakları ve 
kendi kaderini bizzat tayin edebilmesi, 
İtilaf Devletlerinin Dünya sahnesinde 
oynadıkları 
demokratik esaslara ve insan haklarına 
riayetkar role denk düşürülmüştür.

kullanılmamaktadır. Ama,Milletin

zor

Yeni

307

yıkılmış
olduğu;koruyan,demokrasiyi -Yeni Türkiye Hükümetinin teşek
kül ettiği;

-Yeni Türkiye Hükümetinin Osmanlı 
İmparatorluğunun yerine geçtiği;

-Padişahlığın tarihe intikal
mücadelesi,kurtuluş 

ileri batı ülkelerinin
Özetle, 

daha baştan, 
kendi değerleriyle meşruluk kazanmakta; 
esir İstanbul Hükümetinin kabul etmek 
zorunda olduğu millet aleyhine karar
ların hukukî geçerlilikleri reddolun- 
maktadır.

ettiği; .
-İstanbul'da meşru bir Hükümetin

bulunmadığı; ..
-Makamı Hilâfetin de Türk Hüküme

tinin hakkı olduğu ve esir bulunduğu 
ecnebilerin elinden kurtarılacağı 

ilân edilmek tedir.VARGI.
Mustafa Kemal Atatürk'ün önder

liğindeki Millî Mücadele, yukarıda 
kısaca ele aldığımız 
anlaşıldığı üzere, Kamu 
çağdaş ilkelerine dayanan meşruiyetçi 
bir uygulamadır. Sırf bu yönüyle bile 
tarihî bir Örnek teşkil edebilmektedir, 
Türk Kurtuluş Savaşı.

Varılan hukukî sonuç, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa şöyle yansır: "Hakimi
yet bilâkaydü şart Milletindir. İdare 
usulü, halkın mukadderatını bizzat ve 
bilfüı idare etmesi esasına müstenit
tir." "Türkiye Devleti, Büyük Millet 
Meclisi tarafından idare olunur ve 
hükümeti Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
unvanını taşır".

Görüldüğü gibi, 1921 yılında, 
kurtuluş savaşı devam ederken. Yönetim,

Dikkatle incelendiğinde anlaşıl
dığı gibi, bu karar, Osmanlı Devletinin 
yıkılması ve Padişahlığın son bulması 
yönlerinden ihdasî (kurucu) değil, 
izharı (gösterici) niteliktedir. Olay 
bitmiştir. Padişahlığın tarihe intikal 
etmesinin sebebi de şöyle açıklanmıştır: 
"Teşkilatı Esasiye Kanunu ile hukuku 
hükümranı Milletin nefsine verildiğin
den.

belgelerden
Hukukunun

307 Sayılı karar, yeni Hükümetin 
millî sınırlar içinde Osmanlı İmpara
torluğunun varisi olduğunu da duyura-

■ ■ önler.rak hukukî kopuklukları 
Sözkonusu kararda. Hükümet deyimi 
defa geniş anlamda kullanılmış, 
"Devlet" kelimesine ise metinde yer 
verilmemiştir. Ancak, İmparatorluğun
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..."mak. Demek ki. Hilâfet 
Hükümetinin yani Türk 
meşru hakkıdır.

Bütün bu hukukî titizlik ve 
meşruiyet arayışı Laik Türkiye Cumhu
riyeti' nin özünü teşkil etmiş; Atatürk'
ün en büyük eseri bu temel taşlarıyla 
inşa edilmiştir.

varisi yeni Türkiye Hükümeti denilince, 
bundan yeni Türkiye Devletinin kaste
dildiği kolayca anlaşılır.

Halifelik konusunda da, 
sayılı karar ilgi çekici bir tesbit 
yapmıştır: "Türk Hükümetinin hakkı
meşruu olan Makamı Hilâfeti esir 
bulunduğu ecnebilerin elinden kurtar

Türk 
Devletinin

307

(9 Ekim 1988)
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ATATÜRKÇÜ İNKILÂP ANLAYIŞI ÜZERİNE DÜŞÜNCEU2R

Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Roma Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İnkılâp bir kavram ve bir olay 
olarak, toplum düzeninin, benimsenen 
bir dünya görüşüne tarihi süreç 
içinde, maddî ve manevî bir medeniyete 
geçişi, daima çağdaş olarak, sağlamak 
amacıyla köklü reformlar şeklinde 
yapılan hızlı ve şiddetli atılımlar- 
dır. Atatürk İnkılâbı budur. İnkılâp 
itici gücünü bir dünya görüşünden 
veya bir ideolojiden alabilir. Atatürk’
ün fikirlerinin incelenmesi, 
belli ve tutarlı bir dünya görüşü 
olduğunu gösterir.
bir filozof veya doktriner olmadığı 
için, bu dünya görüşü felsefî kavram
larla ve önceden sistemleştirilmiş 
bir şekilde ortaya konmuş değildir(1).

.M.K. Atatürk, 4.Haziran.1933'te, 
kendi el yazısı ile, inkılâbı şöyle 
tarif ediyor:

"İnkılâp
1- Mevcut 

zorla değiştirmek,
2- Türk medeniyetinin son yüzyıl

larda geri bırakılmış müesseseleri 
yıkarak, yerlerine milletin en yüksek 
medenî icaplara göre ilerlemesini^ 
sağlayacak yeni müesseseler koymaktır".

olan bir toplumu bu ikilikten kurtara
rak, Türkiye'nin yüzünü geri dönülmez 
şekilde çağdaş Batı medeniyetine 
çevirmiştir. Bütün bunlar, yirmi 
yıldan kışı süre içinde olmuştur. 
Çağımızda pek az inkılâp hareketi, 
bu kadar kasa dönem içinde bu kadar 
köklü deği imleri gerçekleştirebilmiş
tir. Bu d'-’ğ işimin geniş kapsamını 
Atatürk, 5 Kasım 1925 tarihli bir 
konuşmasında şöyle ifade etmişti:onun

"Türk inkılâbı nedir? Bu inkılâp, 
kelimenin ilk anda imâ ettiği ihtilâl 
mânasından başka ondan daha geniş 
bir değişimi ifade etmektedir. Bugünkü 
devletimizin şekli, asırlardan beri 
gelen eski şekilleri bertaraf eden 
en gelişmiş tarz olmuştur. Milletin, 
varlığını devam ettirmek için fertleri 
arasında düşündüğü müşterek bağ, 
asırlardan beri gelen şekil ve mahiye
tini değiştirmiş, yani millet, 
ve mezhebi bağlılık yerine, 
milliyeti bağıyla fertlerini toplamış- 

Velhasıl Efendiler, millet

Fakat, kendisi

dini
Türkköhne müesseseleri

tır...
saydığım değişimlerin ve inkılâpların 
tabiî ve zorunlu gereği olarak, 
genel idaresinin ve bütün kanunlarının 
ancak dünyevî ihtiyaçlardan mülhem 
olmasını ve ihtiyacın değişip gelişme
siyle devamlı olarak değişip gelişmesi 
esas olan dünyevî bir idare zihniye
tini varlığının şartı saymıştır. 
Eğer yalnız altı sene evvelki hatıra
larınızı yoklarsanız, devletin şek
linde, millet fertlerinin ortak bağ
larında, kuvvetin kaynağı olan medeni- 

takibinde, kısacası 
ve ihtiyaçlarını 

hükümler açısından 
esaslar üzerinde 

hatırlarsınız. Altı

Türk İnkılâbı, yerli ve yabancı 
pek çok gözlemcinin üzerinde görüş 
birliğine vardığı gibi, Yakınçağın 
en önemli inkılâplarından biridir.

anda hem siyası 
esasındanTürk İnkılâbı, aynı 

toplumun temelini ümmet 
millet esasına çevirmiş, meşru siyası

kişisel• iktidarın olarak
egemenliğe son vererek millet egemen
liğini ilân etmiş, dine bağlı(teokra
tik) devlet yapısının yerine, laı 
üevlet yapısını geçirmiş, modernleşme 
ile gelenekçilik arasında bocalamakta

temeli yet yolunun 
bütün teşkilât 
dayandırdığı 
büsbütün başka bulunduğumuzu
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maz. Bu karar Türklerin dinlerini 
benliklerini kaybettikleri anlamına 
gelemez. Hiçbir ulus r 
alanı değiştirmeye kalktığı, zorunlu 
bir kültür değiştirilmesi işlemine 
giriştiği zaman, kendi kültürünü ve 
uygarlığını tamamen kaybetmemiştir. 
Bu bir deneysel psikoloji kanunudur. 
Bu takdirde elde edilen, iki uygarlık 
arasında
Bütün mesele, bu sentezin iki tarafa 
ait unsurlar arasındaki uyumlu kaynaş
mayı sağlayabilmesidir. Türk inkılâbı, 
bu sentez işlemine teşebbüs ederken, 
Türklerin eski bir uygarlığa sahip 
olduğu noktasından hareket etmiştir. 
Bu suretle Türklerin uygar olmadıkları 
tezine en kesin cevap verilmiş oluyor- 
du(4).

sene içinde büyük milletimizin haya
tının akışında meydana getirdiği bu 
değişimler, herhangi bir ihtilâlden 
çok fazla, çok yüksek olan en muazzam 
inkılâplardandır."

Atatürk, inkılâbın basit bir 
yönetim değişikliği olmadığını, 
temel kurumlarda da bir değişmeyi 
ifade ettiğini ve Türk İnkılâbının 
çağdaşlaşmaya yönelik karakterini 
vurgulamıştır(2).

bir uygarlık

birkurulan sentezdir.

Atatürk'ün anlayışına göre 
inkılâp, "milletin en yüksek medenî 
icaplara göre ilerlemesini sağlayacak 
yeni müesseseler!" korumak ve savunmak 
demektir.

Türk inkılâbı bir düşünce ve 
hareketler bütünüdür ve inkılâpçılık, 
kapsamını oluşturan ilkelerden biridir. 
1937 Batılılaşma bir taklit değildir. 

Çağdaşlığa erişmek ve çağdaş kalmak 
için yapılan sürekli atılımlardır. 
Zaten taklit sorunu 1920'li yıllarda 
ve T.B.M.M.'inde ciddi 
konusu olmuştur.

değişiklik leı i yİ e Anayasa' nııı 
2. m.sine giren ilkeler, rIürk milleti
nin devam ve hayat şartlarıdır.

Türk Devletinin bütün 
ve icraatına rehberlik 

eden bu ilkelerin, devletin yapısına 
resmen mal ^edilmesini gerekli görmüş
tür. İnkılâpçılık, devletin dayandığı 
etik ilkelerin 
gerçekleşmelerini sağlamak hamlesini 
ifade eder. Bu geniş kapsamlı ilke 
aşağıdaki çeşitli unsurları kapsamak
tadır.

T.B.M.M.,
kanunlarına tartışma

Bir örnek:
"----- Böylece bu

kışkırtmalarla 
hükümetimizin (T.B.M.M. 
dayandığı temelin.

ve bu gibi 
açıklamalarla 
Hükümetinin)

gelişmelerini ve ve

bilimesosyal
dayanan bir esas olduğunu açık olarak 
görürüz. Fakat ne yapalım ki, demokra
siye benzemiyormuş, sosyalizme benze- 
miyormuş! Efendiler, biz benzememekle 

İpenzetmemekle iftihar etmeliyiz! 
çünkü biz bize benzeriz efendiler"(5).

a“ Çağdaş uygarlığı geçiş:
Osmanlı İmparatorluğunun 

bulması üzerine kurulan
son

devletin
modern, batılı esaslara göre vücuda 
getirilmesi kabul edilmişti. İnkılâp 
kanunlarının dayandığı 
medeniyet seviyesine" ulaşmak olmuştur. 
Bu yıllarda ısrarla kullanılan ifade, 
batı uygarlığı değil, çağdaş uygarlık
tır. Ancak, 
uygarlığı olduğu için, 
lığına geçilecekti.
Osmanlı

Atatürk, inkılâbını yapıp ilkele
rini ortaya koyarken milletini, amaç 
olarak kabul ettiği "Çağdaş uygarlık 
düzeyine" götüreceğine veya gitmesine 
yardım edeceğine inanmıştır. Ayrıca, 
roillî çıkarlarımıza daha yararlı 
olabilenlerle yenileneceğini kabul 
etme cesaretini de göstermiştir. 
İşte bu yönüyle Atatürkçülük zaman 
ve mekan içinde kısır ve sınırlı bir 
atılım
aşmıştır. Atatürk, 
ifade etmiştir:

esas "muasır

çağdaş uygarlık, batı 
batı uygar- 

Türk İnkılâbını,
imparatorluğundan 

farklardan birisi de 
uygarlık alanına geçmek

ayıran 
budur: Batı 

. _ . konusunda
karar vermek. Osmanlı İmparator

luğunun, hemen hiçbir devresinde 
birbirini inkâr eden eski 
kurumlan

olarak kalma tehlikesini 
bunu şu şekilde

"Uygarlık yolunda başarı yenileş
meye bağlıdır. Sosyal hayatta ilim 
ve fen alanında başarı için yegâne 
olgunlaşma ve ilerleme yolu budur. 
Hayat ve yaşayışa hâkim olan hükümle
rin zaman

ve yeni
yanyana yaşatmayacak bu 

tekçi karar verilememiştir. Bu sebeple 
Osmanlı ıslahatları "yarım adamların # 
yarım adımları"(3) olarak kalmıştır.

ile değişme, gelişme ve 
yenileşmesi zaruridir"(6).

İnkılâbın niteliği:
Türle inkılâbı hakkında bir

Türk İnkılâbına göre. Batı 
uygarlığı bütün insanlığın malıdır 
ve sadece hristiyanlığm eseri sayıla-
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değer hükmü verebilmek, 
bazen de gizli devam 
çıkmaların tutarsızlığını 
için, inkılâpların yıkıcı değil, 
kurucu olduğunu, Osmanlı İmparator
luğunun ıslâhat hareketlerinin sonuncu 
halkası veya bir aşaması olmadığını 
kesin olarak bilmek gerekir. İnkılâp
lar halka karşı bir seyir izlememiştir, 
demokrasi bu inkılâplar uğruna feda 
edilmemiştir. Bu hususu anlayabilmek 
için, yeryüzünde ihtilâl denilen 
hareketlerin olumlu yönlerini tanımak 
gerekir. Büyük dinler de, inkılâpların 
ifadesi olduklarını daima ilân etmiş
lerdik 7). Şu halde, inkılâp insanlık 
tarihinin, istensin, istenmesin, 
varolmuş bir olayıdır. İnkılâp varolan 
bir düzeni yıkar ve yerine bir başka
sını koymak ister. Yani niteliklerine 
karşı daima yerli, geçmişe sığınarak 
kendisine karşı koyan irticai engel
lerle çarpışır(8).

İnkılâpçılık, ileriye yönelmeyi, 
sosyal bünye değişikliği ile gelişmeyi 
de ifade eder. Bu anlamda inkılâpçılık 
mevcut durumu savunmaya ve tutuculuğa 
karşı bir akımdır. Bu anlamda, inkılâp, 
modernleşme ve çağdaşlaşma yönünde 
daima ileriye, aydınlığa, 
uygarlığa doğru gitmek 
Atatürkçülük dinamizmi ifade ettiği, 
hayat gerçeklerine uyarak gelişmeyi 
öngördüğü için, katı ve statik bir 
doktrin uygulaması 
açıdan, inkılâpçılık toplum bünyesinde 
değişiklikleri, toplumun ihtiyaçlarını, 
bilimsel açıdan değerlendirerek 
ileriye yönelmeyi ifade eder. İnkılap
çılık, sadece inkılâpları savunmayı

geliştirmeyi, 
medeni hayatın icaplarına uymayı da 
içine alır(9).

bazen açık, 
eden karşı 

anlamak

Atatürkçülüğe göre,
yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. 
İnkılâpçılık bu açıdan bir dinamizmi 
ifade eder. Sosyal hayatta, ekonomide, 
bilim ve teknolojide başarılı olabil
mek için devamlı olarak yenileşme 
gereklidir. Toplumun günün koşullarına 
kendini uydurması ve gelişmesi şart- 
tır(ll).

uygarlık

İnkılâpçılık ilkesi, inkılâpların 
yaşatılması, topluma mal edilmesi ve 
yaygınlaştırılması anlamına gelir. 
Atatürk inkılâplarının 
yaşatılması sayesindedir ki, 
toplumu dinamizmini kaybetmeyecek, 
Atatürkçülüğün belirlediği çağdaşlaşma 
yolunda hızla ilerleyecektir. Atatürk'
ün gösterdiği dinamik idealin gerçek
leşmesi, çağdaş uygarlık düzeyinin 
gerektiği atılımları yapmayı öngörür.
Bu bakımdan, sadece yapılan inkılâp
ları korumakla, yani statik durumda 
kalmakla yetinmeyip, aklın ve ileri 
teknolojinin yol
dayalı gerekli atılımlarla çağdaşlaş
maya yönelmelidir(12).

Türk inkılâpçılık anlayışı 
başlıca iki kıstasa dayanır:

korunması, 
Türk

göstericiliğine

Toplumsal gelişmelerin sonucu, 
ihtiyaçları karşılayan

çağdaş 
demektir. toplumsal

yeni düzenlemeler yapılırken, bilimsel 
arayış, bilimin ışığı altında gelişme
leri değerlendirme, bu anlayışın bir 
gereğidir.
hakikî mürşit ilimdir" 
toplum olaylarının yönlendirilmesinde 
bir temel ilke, dayanaktır.

Atatürk'ün "Hayatta en 
sözü, bütündeğildir. Bu

diğer yönden de, 
devlet politikasında,

Bu anlayış, 
sınırlamayı, 
inkılâbın temel ilkelerine, amaçlarına 

zorunlu kılar.
komünist rejimler,

inkılâplarıdeğil,
Bu sebeple, 

Türk
uymayı 
faşist ve 
İnkılâpçılık anlayışı ile bağdaşamaz, 

ters düşer(13).
Atatürkçü-İnkılâpçılık ilkesi, 

lüğün eşsiz bir özelliğidir. Bugüne
inkılapçı 

ancak

ona
c- Yapılması gereken tek gerçekçikadar dünyaya pek çok 

lider ve düşünür gelmiştir,
Atatürk hariç, hiç biri kendisinden 
sonra yeni inkılâpçıların gelmesini, 
yine hiç bir inkılâp, kendisinden 
sonra yeni inkılâplara ihtiyaç ola-

Bu durum 
ihtilâlinde de

hareket:
Osmanlı tarihinin son sayfaları 

bir tarafa, 1918'den itibaren Türkle-
ş art lar 

istenildiğinde,
bulunduklarıiçinde

gözden geçirilmek 
kolaylıkla görülecektir ki, bu tarihte 
Türkler için yapılacak tek gerçekçi 
hareket, millî bağımsız bir devlet 
kurulmasıydı. Türk inkılâbının özel
liği sadece, yabancı boyunduruğundan 
kurtuluş, sadece "İstiklâl Savaşı" 
olmamıştır. Aynı zamanda, millî ve

rin
: cağını kabul etmemiştir.

dinlerde de, Fransız 
. böyledir. Bunlar başka bir deyimle, 

sadece kendi devrimlerini tamamlayın
caya kadar devrimcidirler. Devrimleri 
tamamlanınca şiddetli ve kıskanç bir 

'tutuculuğa ve statükoculuğa düşmüşler- 
dir(10). 37



götürmüş ve daha sonraları zamanın 
değişen şartlarına rağmen bu fikirle
rini muhafaza etmiştir. Fransa başba
kanı Georges Clemenceau'nun görüşleri 
de pek farklı değildir(18) .

Türkler hakkmdaki bu kanaatler 
silsilesi, sadece siyaset adamlarını 
etkisi altında bırakmakla kalmamış, 
yeni .bir Avrupa kurmak isteyenler 
tarafından benimsenmiş ve Sevr antlaş
masının temelini teşkil etmiştir. Bu 
şekilde Avrupa kamu oyunu uzun zaman
dır besleyen tezler, milletlerarası 
belgelerde resmîleşmiştir. Bu şekilde 
Batının verdiği karar görülmektedir: 
Suçlu Türk milleti cezalandırılmalıydı; 
Sevr antlaşması ise müeyyideleri 
tespit edecekti.

Wilson ilkelerinin uygulanması
adaletsizleşmiş ve imkansızlaşmıştı. 
Bu husumet, millî ve bağımsız bir
devletin kurulmasını engelliyordu. 
Böyle bir millî hareketin organı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Batı'nın 
ağır ithamı ve kendisini cezalandır
mak isteğiyle Ankara'ya doğru iler
leyen işgal orduları karşısında 
kalmıştı.

Batı iddiaları karşısında,
Atatürk'ün, hemen her söylevindeki
haykırışı, daha iyi anlaşılır:"Türkiye 
Cumhuriyetini kurmuş olan halk medenî
dir. ^ Tarihte medenîdir, gerçekte 
medenîdir".

Doğu'nun da bir tezi vardır: 
Birinci Dünya Savaşı, ideolojik 
hareketleri hızlandırmış bir olaydır. 
Rus ihtilâli 1. yıldönümüne girerken, 
Müdafaai Hukuk hareketi için için 
başlamıştı. Sovyet hükümeti de, 
Ankara'da gelişen hareketle ilgilenmek 
zorunluluğunu duymuştur. Fakat bu 
ilgi,. Batılı Tarla olan ilişkiden farklı 
bir şekildeydi. Batılılarm, Türkleri 
kendi toplulukları dışına çıkarmak 
isteyişlerine karşılık, Sovyet Rusya 
önce, millî Türk hareketinin Batı 
ile kendi arasında kurduğu tampon 
durumdan faydalanıyordu. Sonra da 
Türkleri kendi Birliğine katılmaya 
davet ediyordu. T.B.M.M., böylece 
Doğu'nun da ağır baskısı altında 
kalmıştır. Ancak, Meclis ne Batı'nın 
zorla uygulamak istediği yarı sömürge 
haline, ne de Doğu'nun teklif ettiği 
Sovyet sistemine yanaşmıştır. Türk 
İnkılâbı, ^ Batı ve Doğu arasındaki 
ateşli vadiden geçerek kendi öz

iki ideolojik 
içindeki

devletin, 
ayrılmış dünya

bağımsız 
cepheye
sosyal yapısını belirlemek olmuştur. 
Zaten Türk inkılâbının Orta Doğu, 
bağımsızlıklarını elde etme mücadele
sine girişen milletlere örneklik 
niteliği de bu özelliğinden doğmak
tadır (14).

Sömürge düzeninin çözülmesi, 
belki XX. yüzyılın en önemli olgula
rından biridir. Bu olgu sonucu, pek 
çok yeni bağımsız devlet yaratılmış
tır. Ancak, dünya gerçeği, güçlü 
devletlerin yeni sömürgecilik düzen
lemeleriyle, güçsüzleri sömürmeyi 
sürdürebildiklerini kanıtlamıştır. 
Bu durum, bağımsız olmanın gerçekçi 
içeriğini, çağdaş olmak gereğini 
belirlemiştir. Nasıl Fransız İhtilâli, 
milliyetçilik duygusunun kıta Avrupa'
sında, Balkanlarda yayılmasına yol 
açmış, Osmanlı İmparatorluğunun 
egemenliği altındaki Balkanlı millet
leri bağımsızlığa itmişse, Türk 
İstiklâl Savaşı da, sömürgecilikten 
kurtulma, bağımsız olma eylemlerinde, 
özellikle 3.Dünya ülkeleri üzerinde 
etkili olmuştur(15).

Bu arada, Batı ve Doğu'nun XX. 
yüzyıl başlarında Türkiye ve Türkler 
hakkmdaki somutlaşan tezlerine göz 
atmak gerekir: Birinci Dünya savaşı 
sonunda Avrupa'nın eskisine nazaran 
değiştiği ve anlamını kaybettiği 
ileri sürülmektedir. Ancak, bu değiş
melere rağmen, zamanın deyimi ile 
"emperyalist" tezleri yönünden Avrupa,. 
XIX. yüzyıla oranla, bir istikrar ve 
sürekliliğe sahip kalmıştır. Bu 
durum, özellikle Türkler ve Orta 
Doğu politikası bakımından da açıkça 
görülmüştür. Yunan istiklâli dolayı
sıyla, Avrupa kamu oyuna hâkim olan 
şair ve yazarlar, Türklerin "gayrı 
medenî" olduklarını ilân etmişlerdi. 
Bir tarihçi. Birinci Meşrutiyeti 
"hilebazlık ve yalancılık" saymıştır 
(16). 1917'de henüz Birinci Dünya
savaşı bitmeden, bir İngiliz dergisi 
"The Round Table" Osmanlı İmparator
luğunun yıkılması ve parçalanması 
hakkında bir teori kurmuştu. Buna 
göre, imparatorluğun 
yaşayan bir topluluğun tahribi değil, 
köleleştirilmek istenen milletlerin 
hapisten kurtarılması, onların yeni 
bir camia

parçalanması

kurmaya kavuşturulması 
İngiliz Başbakanı 

Lyold George bu tezi daha da ileri
olacaktır(17).
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yolunu çizmiştir, 
saltanatçı,

Her çeşidiyle
komünist, sömürgeci 

himayeci, ırkçı ve teokratik şekilleri 
ve sistemleri reddederek, yıkarak 
parçalayarak çizmiştir bu yolu.

değil, halkı uygar bir düzeye ulaşmak
tan alıkoyan güçlerle 
mücadele olmuştur(21).

yapılan bir

Atatürk, "uygarlık dünyasında 
yerinizi kaybetmemek, ona ayak uydura
bilmek için, inkılabın temellerini 
hergiin derinleştirmek, desteklemek 
gerekir. Zira uygar dünya çok .ileri
dir, Ona yetişmek o uygarlığa katılmak 
zorundayız” demektedir(22).

Atatürkçülük bu oluşum felsefesi
dir.

T.B.M.M. Hükümeti, Dünya
savaşı sonunda, barış müzakerelerinin 
dayandığı
istiyordu. Her millete bir 
kurma hakkı kabul edildiğine göre 
Türk milletinin de bu hakkını kullanl 

Türkiye'yi 
haklar

I.

esası gerçekleştirmek
devlet İnkılâbınAtatürk amacını da

şöyle tesbit ediyor: 
"Efendiler, yaptığımız ve yap

makta olduğumuz inkılâpların gayesi; 
Türkiye Cumlıuriyeti halkını, 
modern, bütün anlam ve biçimleriyle 
uygar bir sosyal toplum haline ulaş
tırmaktır. İnkılâbımızın asıl ilkesi 
budur.

ması, bağımsız 
lâzımdı. Millî 
gereğinde silâhla

kurması
korunacak, 

savunulacaktı. 
Müdafaai Hukuk (Hakların Savunulması), 
bu hareketin tabiî adı olmuştur. Bu 
ise, Wilson ilke]erinin haklı bir 
uygulanması .isteğinden 
Aslında, T.B.M.M.

tamamen

Bu gerçeği kabul edemeyen 
zihniyetleri, darmadağın etmek 
ludur. Şimdiye kadar milletin beynini 
paslandıran, uyuşturan, bu zihniyette 
bulunanlar oJmuştur. Herhalde zihni
yetlerde r; 
boğulacai t.y r. 
beyinlere gerçeğin ışıklarını sokmak 
imkânsızdır.

ibaretti. 
Hükümeti. Av nı pa *yı 

yüzyıl kaplamış millî hareketlerin, 
yeni şartlar içinde (.1920 yılında) 
sonuncu halkası oluyordu, 
onu Batı’nm demokratik 
bağlamıştı. Türkler, 
ithamlarına rağmen, Batı ile savaşarak 
Batı demokrasileri topluluğuna girmiş
lerdir. T.B.M.M. Hükümetinin iki 
ateş arasında, kendine özgü tutumu, 
"ideolojik istiklâl" olarak nitelen
dirilmiştir. Deneye dayanan (empirique) 
diyebileceğimiz türlü bocalamalara 
rağmen, bu davranış bütünü itibariyle, 
millî hakların tanınması ve savunul
ması tezine bağlı kalmıştır(19).

zorun-

Bu kanaat 
ideallerine 

Batı'nın bütün

cut hurafeler tamarniyle 
Onlar çıkarılamadıkça

Biz, büyük inkılâp yaptık. 
Memleketi bir çağdan alıp yeni bir 
çağa götürdük. Bir çok eski müessese
ler! yıktık. Bunların binlerce taraf
tarı vardır. Fırsat beklediklerini 
unutmamak lâzım. En ileri demokrasi
lerde bile rejimi korumak için, sert 
tedbirlere müracaat edilmiştir. Bize 
gelince, inkılâbı koruyacak tedbir
lere daha çok muhtacız"(23).

İnkılapçılık, 
düzenin geri getirilmesi, canlandırıl
ması teşebbüslerine imkân vermeyecek 
sağlam yeni bir düzenin kurulmasını 
gerektirir. Atatürk bu konuda şöyle 
düşünmektedir: 
yavaş mı ilerletmeli, ani olarak mı? 
İki sistem var, birincisi bilindiği 
gibi Fransız 
Rejimler
karşı mukabil ihtilâller yapılacak. 
Sağ solu tepeler, sol sağı süpürürken 
bir de bakılacak ki bir buçuk yüzyıl
lık zaman geçmiş. Bu milletin damar
larında o kadar bol kan, önünde o 
kadar geniş zaman var mı?" Gerçekten 
Türk İnkılâbı yarattığı yeni kurum- 
larla devamlılık kazanmış, inkılâbı 
geri çevirme teşebbüslerine fırsat 
tanımamıştır. Atatürk'ün ölümünden 
yarım yüzyıl sonra da kurduğu devlet

İnkılâpların sonucunda, yeni 
Türkiye'nin eski devletle bir ilgisi 
kalmamıştır. 
millettir

yıkılan eski
milleti

ama, artık "millî devreye 
girmiştir" (20) ve monarşik bir sistemi 
reddetmektedir.

OsmanlI aynı

"Türkiye'yid- İnkılâbın hedefi: yavaş

^irk İnkılâbının diğer bir 
Hiteliği de, sadece yeni bir düzen 
getirmesi değil, onu yerleştirmesidir. 
^ işlem, büyük kitleye karşı jjidiş 

kitleyi eskinin, bâtılın 
kıskısı altında tutan çıkar çevrele- 

‘ .. karşı savaşmaktır. İnkılâp,
ı örneğinde bir devlet kurulmasına 
.gelen 

nasım

ihtilâlindeki şekil. 
değişecek, ihtilâllere

kuvvetlerle, iç ve dış 
güçlerle çarpışmıştır. Doğaldır 

en fazla çarpıştığı ve çarpışmaya 
ettiği güç, hiç bir ileri 

"h/e^e- Sa^2-P olmayan çevreler olmuş- 
^ inkılap; halka karşı bir gidiş

ki,
üevam
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Bu tabiî tepkilere karşı inkıla
bı kararlılıkla korumak, inkılâpçının 
görevidir. Bu görevi yerine getirmede 
gevşeklik veya aşırı müsamaha, inkı
lâbın bütün eserlerinin yok olmasına 
yol açabilir. Tarihte bütün büyük 
inkılâplar sınırlı bir lider kadrosu 
yönetiminde 
Ancak, bu kadro, geniş halk kitleleri
nin belki o ana kadar ortaya çıkmamış 
veya ifade edilmemiş eğilimlerini 
sezebildiği için, kitleleri de peşinden 
sürükleyerek inkılâbı başarıya ulaştır
mıştır. 1789 Fransız ve 1917 
ihtilâllerinde

düzeninin temel nitelikleriyle ayakta 
durması Türk İnkılâbının kalıcılığı
nın delilidir.

Atatürk, "İnkılâbın hedefini 
kavramış olanlar daima onu muhafazaya 
muktedir olacaklardır" diyerek, Türk 
devletinin ve Türk toplumunun medeni 
insan yaşayışının gereği, Türk İnkı
lâbı, ile kurulan düzenin korunmasını, 
kurumlarm savunulmasını zorunlu 
bulmuştur.

gerçekleştirilmiştir.

İnkılâpçılık, inkılâbın temel
ilkelerinden tâviz vermemeyi gerek
tirir. Atatürk, 1923 yılındaki ünlü 
İzmit Basın Toplantısında, tavizciliğe 
(opportünizm) şu sözlerle çatmıştır: 
"Hocaları memnun edelim, İslâm âlemini 
memnun edelim, herkesi memnun edelim 
dersek mümkün

Rus
de böyle olmuştur. 

Atatürk diyor ki: "Fransız İnkılâbı, 
ancak yüz senede muvaffak olmuştur. 
Biz ise inkılâbımızın henüz üçüncü 
senesindeyiz. Kimse iddia edemez ki, 
bizim inkılâbımız da bir tepkiye, 
bir gericilik hareketine maruz kalma- 

Fakat, bu üç sene içinde akıt-

olsun, hepsi memnun 
ama biz maksadı temin etmiş 

olmayız. İdare-i maslahatçılar esaslı 
inkılâp yapamaz"(24).

olsun,
sın.
tığımız kanların kâfi görülmesi için 
çıkacak irticaî hareketleri doğduğu 
yerlerde boğmaya çalışmalıyız"(26).

* Son olarak, inkılâpçılık, inkı
labı yıkma ve eski rejimi yeniden 
canlandırma teşebbüslerine o- İnkılâp ve demokrasi:

Türk inkılabı uygar bir düzene, 
demokratik bir iklime varış hamlesidir. 
Demokrasi, 
aritmetik

karşı
uyanık ve kararlı olmayı gerektirir. 
Her köklü değişim, 
kısım mensuplarını

toplumun bir 
memnun ederken 

elbette başka bir toplum kesiminin 
yerleşik menfaatlerine veya inançla
rına aykırı düşer. Hele Türk İnkılâbı

süregelmiş ve 
modem devlet hayatıyla bağdaşması 
mümkün olmayan bazı değer, inanç ve 
geleneklerin tasfiyesine yönelmiş 
bir kültür inkılabında, birçok kişi— 
nin getirilen yenilikleri hiç 
değilse başlangıçtaki benimsememeleri, 
hatta ona karşı aktif direnişe geçme
leri mümkündür. Atatürk'ün, Nutkun 
ilk ^ sayfalarında söylediği gibi, 
Millî Mücadelenin başlangıç günlerinde 
"Millet ve ordu, padişah ve halifenin 
hainliğinden haberdar olmadığı gibi, 
o makama ve o makamda bulunana karşı 
asırların kökleştirdiği dinî ve 
geleneksel bağlarla bağlı ve sadık. 
Millet ve ordu kurtuluş çaresi düşü
nürken, kendisine miras kalan bu 
alışkanlığın ^ tesiriyle kendinden 
önce yüce hilafet ve saltanat makamı
nın kurtuluşunu ve güvenliğini düşünü
yor. Halife ve padişahsız kurtuluşun 
manasını anlamak istidadında değil 
Bu ilkeye aykırı oy ve kanaat belir
teceklerin vay haline! Derhal dinsiz 
vatansız, hain, istenmez kişi olur(25).

sadece bir
bir çoğunluğun isteği 

ve tarif edilemez. 
^şart olarak göstermek, 

yalnız şeklî bir özellikle yetinmek
tir ki, demokrasi ile bağdaşmaz. 
Demokrasi ütopya değildir, bir yaşama, 
bir uygarlık şeklidir, 
herşeyden önce 
gerçekleşmesidir, 
şekil değil, bir ideolojidir. Çoğun
luğun iradesi, ideolojiyi gerçekleş
tirme yönünde

çoğunluğun,

şeklinde kabul 
Bunu tekgibi, yüzyıllardır

Demokrasi, 
belirli ilkelerin 

Demokrasi bir

kendini gösterirse, 
demokratik bir hareketten söz edile
bilir. Yoksa çoğunluk her rejimde 
hesaba katılır bir güçtür. Demokrasi
nin ona verdiği anlam ve değer hürri
yet ilkelerinin gerçekleştirilmesi 
bakımındandır, 
belirli bir dönemi, 
iklimin hazırlanması bakımından, bir 
kereye mahsus bir tarih olayı olarak 
kabul edilebilir(27).

inkılâbınınTürk
demokratik bir

Atatürk,
selâmeti namına,
Milletimiz 
tesis etmek sayesinde düşman ordula
rını imha etti"

"Bu inkılâp, milletin 
hak namına yapıldı, 

demokratik bir hükümet

diyerek İnkılâbın 
Türk Milleti ile bağlantısını dile
getirmiştir(28).
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Atatürk; İnkılabı, Meşrutiyetle 
de karşılaştırmıştır: "... Bu iki 
inkılâp arasındaki fark tarif edile
meyecek derecede büyüktür, zannederim. 
Birincisi (Meşrutiyet), milletin 
tabiatın aradığı hürriyet havasını 
içine çektiğini zannettiren bir 
harekettir. Fakat, İkincisi., milletin 
hürriyet ve hâkimiyetini fiilen ve 
somut olarak saptayan ve ilân eden 
bir inkılâb-ı mes'uttur (mutlu inkı
lâptır) ve şüphe yok, yalnız Türkiye'
de değil, bütün cihanda önemle ele 
alınmaya değer bir yeniliktir"(29).

Varılan sonuç şu şekilde gerçek
leşmiştir: İstiklâl savaşı ve Cumhu
riyetin kuruluşu tam anlamıyla bir 
inkılâptır. Önce dış ve iç hâkim 
güçlere karşı bir istiklâl savaşı, 
yani bir anlamda ihtilâl yapılmış, 
sonra da bir dizi inkılâplarla, yeni

devlet temellerine
1950'de halkın oylarıyla 
belirlenmesi, aslında Türk İnkılâbının 
attığı tohumların ürününü vermesinden, 
özlenen

oturtulmuştur. 
iktidarın

bir aşaması olmasından, 
başka bir şey değildir(30).

Atatürk; İnkılâpla ilgili fikir
lerini ısrarla ifade etmiştir. Bunlar
dan son derecede açık ve çarpa cı 
olanı şu şekildedir:

"Uçurum kenarında yıkık bir 
ülke... Türlü düşmanlarla kanlı
boğuşmalar... Yıllarca süren savaş__
ondan sonra, içerde ve dışarda saygı 
ile tanınan yeni vatan, yeni toplum, 
yeni dev]et ve tunları başarmak için 
arısız inkılâplar... İşte Türk İnkı
lâbının kısa ifadesi__"
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ATATÜRK VE LOZAN BARIŞININ GERÇEK ANLAMI VE GÜNÜMÜZDEKİ ROLÜ

Prof.Dr. Mesut ÖNEN
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi

Üniversitesi Hukuk Fakültesinde "Hava Hukuku" ve "Uzay Hukuku" ve
"Uluslararası İlişkiler" Öğretim GörevlisiMarmara

Basın-Yaym Yüksek Okulunda

rolü nedir?
Soruya cevap için de şu saptama

lar yapılabilir:
1. 1914-1918 Bir Numaralı Dünya

Ege Denizindeki adalardan Yunan
istan'a ait olan Limni Adası, 
istan tarafından, ya da NATO çerçeve
sinde, silahlandırılabilir mi? Türkiye -

Topluluğu'na

Yunan-

Savaşının galipleri sıfatıyla "-----
İngiliz İmparatorluğu, Fransa ve 
İtalya Hükümetleri, Japonya Hüküme
tiyle de görüş birliği içinde. Doğu'da 

kesin olarak yeniden kurmak

Ekonomikrıin Avrupa 
Üyelik başvurusunu engelleme konusunda, 
Türkiye'deki Yunan Vatandaşlarına 
ait mallar üzerindeki tasarruf kısıt
lamaları ne ölçüde rol oynayabilir? 
Ege'de Karasuları, Kıt'a Sahanlığı, 
Hava Sahası, FIR konularının çözümlen, 
nasıl, hangi boyutlarda, ne gibi 
ölçütlere dayanılarak aranabilir?

Barışı .
özlemiyle, bir yandan Yunanistan ı, 
Romanya'yı, Sırp-Hırvat-Sloven Devle- 

ve aynı zamanda Amerika Birleşik 
Devletleri'ni, öte yandan da Türkiye — 
yi bütün Uluslar için eşit ölçüde 
istenir bir sonucu sağlayacak hüküm
leri birlikte incelemeye çağırmış..." 
(l)lar, ve çağrıyı kabul eden Devlet
ler Temsilcilerinin katıldıkları ve, 

1922'den

birersadece,sorunlar,
Türk-Yunan ilişkisi 
midir? Yoksa, daha çok sayıda Devleti 
de ilgilendirir mi?

Bu niteliğinde

24 Temmuzsıra- 20 Kasım 
tarihine kadar ... birtakım 

de kendilerini 
konularda

BÖylece sıralanabilen ve 
lanabilecek sorunların ele alınışında, 
bize Öyle geliyor ki, herşeyden önce

hukuksal

1923 
başka
ilgilendirir saydıkları 
görüşlerini açıklama olanağı bulduk- 
lan" toplantılar..."(2) İsviçre'nin 
Lausanne (Lozan) Kentinde yapılmıştır.

Devletlerin
mevcut,'Bölge"de

statünün ve bunun siyasal değerlen 
dirilmesinin gözden uzak tutulmaması

hukul cs al s tatu,
sonunda

halen

gerekir. Sözkonusu 
1919-1923 Türk Kurtuluş Savaşı 
Lozan Konferansı belgeleri 
tamamlayan anlaşmalarla kurulmuştur. 
Ve siyasal açıdan değerlendirilmesi
gereken "Lozan Barışı", böyle bir 
statüye dayanır.

Ve Ege bölgesinde gerçekleştiri- 
lfecek herhangibir değişiklik, kurulmuş 
toılunan Lozan Barışının, bir parçası
nın değişikliği, bir bütünün bir

• taşının değişikliği anlamındadır. 
Lozan Barışını oluşturan bütün hukuk
sal ve siyasal yönlerin ve Devletlerin
ilgisini çeker.

Konferansı Nihaî Senedinin 
bu şekildeki

Lozanve bunu (Sonuç Belgesinin) 
ifadelerinden ortaya çıkan anlama

Konferans, 
kesin olarak

bu Uluslararası-göre:
"...Doğu'da 
yeniden 
Konferansta,
". .bir takım başka Devletler.."de " 

ilgilendirir

Barışa.
kurma..."yı amaçlamaktaydı;

başka 
, .ken-

çağrılılardan

saydıklarıdilerini
konularda görüşlerini açıklama oıanagı 
__" bulmuşlardı.

Bu diğer Devletler, Bulgaristan, 
Rusya, Belçika ve Portekiz'di. Rusya 
ve Bulgaristan'ın ilgili sayıldıkları 
konular arasında, özellikle, BoğazlarLozanBu noktada soru şudur: 

Barışının gerçek anlamı, günumuzdeKi 43
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Sorunu bulunmaktaydı; zira, Rusya ve 
Bulgaristan, Karadeniz'e kıyıdaş 
olan Devletler olarak. Boğazlar 
Sorunu görüşmelerine ve alınacak 
kararlara katılmaları gereken devlet
lerdi (3). Belçika ve Portekiz'i ise, 
Doğu'da savaşın bu devletler için 
yarattığı ekonomik ve malî sorunların 
görüşülmesi ilgilendirmekteydi.

Lozan Konferansına, İngiliz 
İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, 
Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat-Slo- . 
ven Devleti, Amerika Birleşik Devlet
leri, Türkiye,
Belçika ve Portekiz Temsilcileri ile 
katılmışlardır(4). 4 Şubat 1923'te
kesilen görüşmeler, 23 Nisan 1923'te 
tekrar başlamış ve 24 Temmuz 1923'te 
sonuçlanmıştır(5).

Konferansın 
(Nihai Senedine)
ve Konferans sonunda imzalanan Belge- 
ler Listesi(6), dikkatle incelenmeye 
değer; zira, böylece, hem görüşmeler 
boyunca ele alman konular belirlene
bilir ve hem de, Lozan Barışı denilen 
siyasal olgunun Hukuksal 
saptanabilir.

2. Lozan Barışının bir değerlen
dirilmesi yapılmak gerektiğinde, 
Barışın hukuksal dayanakları gözönünde 
tutularak "hukuksal" ve Barışın ne 
gıbl..g^ksini? ve ne gibi girişimle- 
rin ürünü olduğu çözümlenerek "siyasal" 
ikili bir ölçüt uygulamak yerinde 
olur kanısındayız.

koymaktadır:
"Biz, Büyük Millet Meclisi Türki- 

yesi, o haleti ruhiyede idik 
İmparatorluk mağlûp olmuştu ve zaten 
İmparatorluk, memleket içinde de 
düşmüş ve lağvedilmişti. Biz, 1918 
mağlûbiyetini üzerimize almıyorduk. 
Galip Devletler, 1918 galipleri durul 
munda . ısrar etmek istiyorlardı. Bu. 
şartlar altında Konferans toplandı.

Sırası geldikçe ben, Baş Murahhas 
olarak, Mudanya Mütarekesinden buraya 
geldiğimi söylerdim. Lord Curzon ise, 
bana, Mondros Mütarekesini hatırlatl 
mağa çalışırdı. Mesele, 
hallolunmadan, ihtilaflı kalırdı."(7).

ATATÜRK ise,

ki,

Bulgaristan, Rusya

aramızda

bu konuda, şöyle
diyor:

Sonuç Belgesine 
"EK" olarak konan

"Çünkü,
mevzubahs edilen 
senelik devreye 
kalmıyordu, 
olunuyordu.”(0).

Gerçek ».en, Lozan'da Konferansı 
toplayanlar, görüşmeler masasında, 
Ulusal Kurtuluş Savaşını kazanmış 
Türkiye yerine. Bir Numaralı Dünya 
Savaşında yenilgiye uğrattıkları 
Osmanlı Devletini görmeyi yeğlemek
teydiler.

Lausanne sulh masasında 
mesail, üç, dört 
ait ve münhasır

Asırlık hesaplar rüyet

Dayanakları

ATA'IÜRK'ün ifadesiyle:
."İtilaf Devletleri, hâla İstanbul'

da bir hükümet tanımak istiyor ve onu 
da bizimle beraber Konferansa davet 
ediyordu."(9).Lozan Barışına götüren tarihsel 

olaylar biliniyor. Yukarıda yapılan 
saptamalardan ise şu sonuç çıkıyor:

, .. , olan Barış,
sadece, Türk Ulusal Kurtuluş Mücadele-
f,10?-. ?eren,. T^kiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti ile Yunanistan 
arasında kurulması gereken barış

Hv^Zan:da kumlmak istenen Barış, daha geniş kapsamlı sorunları 
içeren. Sonuç Belgesinin 

Doğu Barışı..."dır; 
masasına, bir dizi 
hesaplaşılması 
sorun getirmektedir.

Ve " ...Bu müşterek davet keyfiyeti, 
saltanatı şahsiyenin lağvı muamelesini,
kat' i olarak intaç "(10) ediyordu.
Nitekim, 28 Ekim 1922'de, İtilâf 
Devletlerince yapılan ve bu "ikili" 
Barış Konferansı Daveti üzerine, 1 
Kasım 1922 tarihli kanun ile "__Hilâ-
nı\Ve Sa^-tanat birbirinden tefrik__"
(11) olunuyor ve Saltanat kaldırılarak, 
Lozan Barış Konferansına Türk Ulusunu 
temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti, tek bir Heyet ile katılıyordu.

Lozan'da sözkonusu

deyimi ile 
görüşme• • •

Devlet, 
gereken, bir

gene,
dizi Türkiye1nin, böylece,

t*ek ~ kir Heyetle gitmesine rağmen, 
itilaf Devletleri, gene de, bir başka 
tutuıjı sergiliyorlardı.

Lozan'a
Bu durumu, Lozan 

Türk Heyeti Başkanı 
Prof.Dr.

Konferansındaki
İNÖNÜ, 
Lozan 

ve Belge- 
Eylül 1969'da

Şu şekilde ortaya

ismet
D MERAY'm
Barış Konferansı-Tutanaklar 
ler Derlemesine 30 
yazdığı Önsöz'cte

Seha L.
Bu konuda belirtildiği üzere(12), 

Konferansın ilk günü bir 
komitesince hazırlanarak 
1922 günü Konferans

uzmanlar 
21 Kasım 

Genel oturumuna44



sunulan Konferans İçtüzük Tasarısının 
X. ve VI. maddeleri ilginçtir. Zira, 
I. maddede, Konferansa katılan devlet
ler tek tek sayılmayarak, sadece:
"... aralarında 1914 * ten beri barış 
durumu bozulmuş ve henüz kesin olarak 
yeniden kurulmamış bulunan Devletler. 
..."den sözedilmekte, 
ise,

belgelerinin sadece isimleri de bir 
fikir verecektir.

Lozan Konferansı süresinde ve
sonunda imzalanan Belgeler şunlardır 
(17): I. Barış Andlaşması, II. Boğaz
lara Uygulanacak Rejime İlişkin 
Sözleşme, III. Trakya Sınırına İlişkin 
Sözleşme, IV. Yerleşmeye ve Yargı 
Yetkisine İlişkin Sözleşme, V. Ticaret 
Sözleşmesi, VI. Yunan ve Türk Halkla
rının Mübadelesine İlişkin Sözleşme 

VII. Sivil Rehinelerin

VI. maddede 
Türk temsilcinin de katılacağı 

bir Yazı Komitesinin oluşmasında
"Türk" yerine "__Osmanln___ " deyimi
kullanılmış bulunmaktadır (13). ve Protokol,

Geri Verilmesine ve Savaş Tutsakları- 
Mübadelesine İlişkin Türk-Yunan 

Anlaşması, VIII. Genel Affa İlişkin 
Bildiri ve Protokol, IX. Yunanistan'da

Mallarına

Yukarıdanberi söylenegelenlerden 
çıkan sonuç şudur ki: 
yıllarında, Anadolu'nun her anlamda 
sert ve zor koşullarında sürdürülüp 
getirilen amansız ve büyük mücadele 
ile Barış Masasını kurdurmuş olan 
Türk Ulusuna, bütün Osmcinlı Kalıntısı 
Hesapları da göğüslemek düşmekteydi.

Gerçekten de bu böyle olmuş, 
Lozan’da asırlık sorunların hepsi 
çözüme bağlanmış, ve sadece, Türkiye 
ile Yunanistan arasında değil, fakat, 
"Bölge"de barışı sağlayan, bir bütün 
olarak, "Lozan Barışı" kurulmuştur. 
Boğazlara yeni bir statü getiren 
1936 Montreux Sözleşmesi(14) ile de 
daha sağlam temellere oturan 
Barışı günümüzde de geçerli biçimde 
süregelmektedir.

3. Lozan Barışını .............
hukuksal belgeleri onaylayıp yürürlüğe 
koyan Türkiye(15), bu statüde, yeni 
bir Devlet niteliğiyle yer almış 
bulunmaktadır.

1919-1922 nın

Müslümanların 
(Emlâkine) İlişkin Bildiri(18), X. 
Sağlık Sorunlarına İlişkin Bildiri(19), 
XI. Yargı Yönetimine İlişkin Bildiri

İmparatorluğunda 
Ayrıcalıklara 

İlişkin Protokol ve
XIII. Lausanne'da İmzalanan

Taşınmaz

(20), XII. OsmanlI 
Verilmiş Bir Takım 
(İmtiyazlara)
Bildiri,
Senetlerin Kimi Hükümlerine Belçika'- 

Portekiz'in Katılmalarınanın ve
İlişkin Protokol ile Bu İki Devletin 
Söz Konusu Katılmaya İlişkin Bildiri
leri, XIV. İngiliz, Fransız ve İtalyan 
Kuvvetlerinin İşgal Etmiş Bulundukları 
Türk Topraklarının 
İlişkin Protokol 
Karaağaç Toprak Parçası 
İle İmroz ve Bozcaada 
İlişkin Olarak, İngiliz İmparatorluğu, 

İtalya, Japonya, Yunanistan

Lozan
Boşaltılmasına 

ve Bildiri(21), XV.
(Arazisi)oluşturan Adalarına

Fransa,
ve Türkiye'nin 24 Temmuz 1923 Tarihin- 

İmzaladıkları 
Yunanistan'da Azınlıkların Korunması 
Konusunda Başlıca Müttefik Devletlerle 
Yunanistan Arasında, 10 Ağustos 1920 
Tarihinde, Sevres'de Yapılmış Andlaş- 
maya ve Trakya Konusunda, Ayni Tarihte, 

Arasında Yapılmış 
XVII.

Protokol, XVI.dealandauluslararasıGerçekten, 
bir devlet olma koşullarından, sosyo
lojik olanlarına esasen sahip bulunan 
Türk Ulusu, Lozan ile hukuksal ve 
siyasal koşulları da gerçekleştiren, 
yeni niteliklere sahip bir Devlettir 
(16) ve bu nitelikleriyle Uluslararası 
Sahnede rolünü oynayagelmektedir.

Devletleraynı
Andlaşmaya İlişkin Protokol,
Sırp-Hırvat-Sloven Devletinin İmzala
masına İlişkin Protokol..Türk-Yunan 

Lozan
4. 1923'ten bu yana 

ilişkileri de, bu çerçevede,
Barışını kuran hukuksal anlaşmalar 
ve böylece yaratılmış olan siyasal 
ortamda oluşup gelişmişlerdir.

Lozan Barışı belgeleri arasında, 
akdedilen 1936 Montreuxsonradan

Boğazlar Rejimine İlişkin Sözleşmeyi 
de koymak gerekir.

Bu konuda, Türk-Yunan uzlaşmazlık
larında, sonuca varmazdan evvel,

. tozan Barışının hangi sorunları 
çözümleyerek yaratılmış bulunduğunu 
gozönünde tutmakta yarar vardır. 
Ayrıntılar bir yana. Sonuç Belgesine 
’Ek'te İ.'den XVII. numaraya kadar 
sıralanmış Lozan Konferansı anlaşma

Görüldüğü üzere, bir çok Devletin, 
bir çok konuda, 
nitelikte olarak 
belgeler
Barışı bu mozayik üzerine oturtulmuş
tur.

değişik hukuksal 
oluşturdukları 

sözkonusudur; ve Lozan

5. Sonuç olarak şu söylenebilir
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Bu da sorunların birlikte ele alınma
sını zorunlu kılmaktadır. Dahası, 
Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna başvuru 
süreci içersinde, Yunanistan ile 
Uyum Anlaşmasının imzasının, Türkiye’
deki Yunan emlakine sınırlamaların 
kaldırılmasına 
Lozan Barışının tümünü ilgilendirmeli- 
dir. • Bu konuda verilen tek başına 
bir "tâviz", Lozan Barışının diğer 
taşlarını zarara uğratabilir.

Bu nedenle, bu anlamdaki Lozan 
Barışını zedeleyebilecek konularda, 
eğer aradan geçen zaman ve olaylar, 
ortaya çıkan yeni teknolojik ve 
ekonomik gereksinimler Barış Düzeninin 
tekrar gözden geçirilmesini zorunlu 
kılıyor ise. sorunlar bir 
olarak ele alınmalıdır.

ki:
hukuksalLozan'da, sözkonusu

belgelere dayanılarak kurulmuş bulunan 
Siyasal Barış, Lozan Barışı, günümüzde 
de geçerli biçimde önemini korumaktadır. 
Bu önem. Barış Düzeninin her bozulma 
girişiminde, her sarsılışında kendini 
daha çok duyurmaktadır.

bağlanması bile,

Limni Adasının silahlandırılması, 
Kıt'a Sahanlığı,Ege'de Karasuları,

Hava Sahası, FIR. Hattı, Yunanistan'da
ki Türkler, Türkiye'deki Yunan emlâki, 
gibi sorunlar, ilk bakışta Türkiye 
ile Yunanistan arasında ayrı aYrı 
çözümlenebilecek nitelikte görünseler 
bile, hemen saptanabilmektedir ki, 
bunların herbiri bir "Bütün"ün, 

parçalarındandır.
d-ağişiki.i k

bütün"Lozan Barışı"nın 
Mozayiğin bir t. şındaki 
etkisini diğer taşlara da geçirmektedir.

Dipnotları
(10) Bkz.ay., s.683.
(11) Bkz.ay., s.701.
(12) Bkz.
Öğretim Üyesi,
Dersleri", I.Kitap, 
no.:542,Ankara,1985,s.81.

(1) Bkz. "Lozan Barış Konferansı-Tuta- 
Eelgeler", Takım II., c.2, 

Seha L. MERAY, A.Ü.SBF.
Cumhuriyetin 50.

1973,

naklar,
Çeviren:
Yayınları no.:348, 
yılı yayınları sa.:8, Ankara, 
s.126.

AÜ.SBF.
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PAZARCI, Hüseyin,
"Uluslararası

AÜ.SBF. Yayını

(2) Bkz. aynı yer, s.128.
(13) Bkz. dn.l'de age., Takım I, 
c.l. Kitap I, s.12 ve 13..VI. maddenin 

İngilizce metinlerinde 
yazılmıştır.Bkz.

(3) Bkz. GÖZE, Prof.Dr.Ayferi, "İnkı
lâp Tarihimiz ve Atatürk İlkeleri", 
2.Bası, İstanbul, 1985, s.293. "Boğaz
lar sorunu görüşüldüğü sırada, Türki
ye'nin istek ve ısrarı ile Sovyet 

Ukrayna ve Gürcistan davet
ise,

görüşüldüğü 
Konferansa

Fransızca ve
" Ottoman — "
MERAY, aynı yer, s.13, dn.(x)'ten.
(14) Montreux Konferansı ve Sözleşmesi 

"Montreux Konferansı-Tuta-
Seha

Rusya,
edilmiştir. Bulgaristan 
Denizi çıkışı sorunu 
sırada temsilcisi ile 
katılmıştır.", bkz.ay., s.293.

için bkz. 
naklar-Belgeler",

Ege
Çevirenler:

AÜ.SBF.YayınıOLCAY,L.MERAY-Osman 
no.:390, Ankara,1976.
(15) Bkz. DUŞTUR, Üçüncü Tertip, 

s.5-6. Türkiye Onay Belgelerini(4) Bkz. Sonuç Belgesinde gösterilen 
Temsilciler Listesi, dn.l'de age., 
s.126-128.

c. 5,
3İ Mart 1924'te depositer olan Fransız 
Hükümetine vermiştir. Bkz. PAZARCI, 
dn.l2'de age., s.84.(5) Bkz. GÖZE, dn.3'te age., s.293.

(6) Bkz. dn.l'de age..
Belgeler, burada, I.'den 
kadar numaralanarak gösterilmiştir.

alanda Devlet olmas.128-129. 
XVII.'ye

(16) Uluslararası 
koşulları hakkında bkz.ÖNEN, Doç.Dr. 
Mesut, "Uluslararası ilişkiler' , 
Okan Yayını,İstanbul, 1983, s.54-71.

s.128-129.
c.l,(7) Bkz.dn.l'de age., Takım I., 

Kitap 1, s.V (17) Bkz.dn.l'de age.,
(18) Bildiri, E.K.VENİZELOS ve D. 
CACLAMANOS tarafından imzalanmıştır. 
Bkz.dn.l'de age., s.102-103.

ATATÜRK, Kemal, "Nutuk", 
Tarihi Ens titüsü, c.l.

1950 ve c.II.

(8) Bkz.
Türk Devrim 
(1919-1920), İstanbul,
(1920-1927), İstanbul, 1952, s.701. İSMET,(20) Bu Bildiriler,(19) ve
(?) Bkz. aynı yer, s.682-683.
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Bildiriyi izleyen bir diğer Bildiri, 
Kabotaj ve liman hizmetlerinin süresi
nin uzatılmasına ilişkindir. Bkz. 
aynı yer, s.116-120.

HAŞAN imzalarınıDr. RIZA NUR ve 
taşımaktadır. Bkz. aynı yer, s. 104-106
(21) Türk Heyetinin imzaladığı bu
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ATATÜRK VE BASIN

Doç.Dr. Belgin ERDOGMUŞ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Öğretim Üyesi

6 Şubat 1921'den itibaren -Cumartesi 
hariç- hergün yayınlanmaya başlamıştı. 
1934 yılında gazetenin adı Ulus 
olarak değiştirilmiş ve çok partili 
döneme kadar bu gazete bir hükümet 
organı niteliğinde basın hayatında 
önemli işlev görmüştü.

6 Nisan 1920, halen faaliyette 
olan Anadolu Ajansı'nm faaliyete 
geçtiği tarihtir. Ajansın kuruluşu, 
halka milli mücadele ile ilgili 
bilgileri vermek, İstanbul ve yabancı 
basın etkisini asgariye indirmek 
amacını taşıyordu. Anadolu Ajansı 7 
Haziran 1920'de 6 sayılı kanun ile 
kurulan Matbuat Müdürlüğüne bağlandı.

Mustafa Kemal'in milli mücadele 
sırasındaki amaçlarından biri de, iç 
ve dış kamuoyuna milli mücadelenin 
haklılığını, işgalin haksızlığını ve 
acımasızlığını ilan etmekti.
Kemal bu amacını yerel toplantılar, 
mitingler, bildiriler, telgraflar 
ile olduğu kadar Anadolu basını 
vasıtasıyla da gerçekleştirmeye 
çalışmış ve geniş ölçüde de başarılı 
olmuştur.

"Basın, milletin müşterek sesidir, 
başlı başına bir kuvvet, bir okul, 
bir öncü"dür diyen Mustafa Kemal'.in 
gazeteciliğe olan ilgisi daha askeri 
mektepte başlamıştı. Burada okuyucu
ları askeri Öğrenciler olan bir 
gazete hazırlanıyordu. El yazısıyla 
çıkarılan bu gazetenin idaresinde 
Mustafa Kemal'de bulunuyordu. Yazıla
rın çoğunu subay adayı M. Kemal 
bizzat kaleme alıyordu. Okul idare
sinden gizli yürütülen bu çalışmalar 
haber alınınca, gazetenin hazırlan
dığı sınıf basılmıştı.

Sofya'da askeri ataşe olarak 
görev yaptığı sırada ve mütareke döne
minde basma olan ilgisi artan M. 
Kemal'in bir gazete çıkarmaya teşeb-

19 Mayıs
Samsun'a çıktıktan sonra, 

Harbi'nin yürütülmesini 
ama, özellikle kongrelerde varılan 
kararları halka duyurmak için mahalli 
gazetelerle temas kurmuş, bu gazete
ler aracılığı ile halkı aydınlatmaya 
ve bilinçlendirmeye çalışmıştır. 
Sivas'ta yayınlanan İrade-i Milliye 
gazetesi bunlardan biridir.

27 Aralık'ta Ankara'ya gelen M. 
Kemal Temsil Heyeti'nin faaliyetini 
duyurabilmek 
Milliye gazetesini kurmuştur. Bu 
gazetenin 10 Ocak 1920 tarihli 1. 
sayısında başlığın altında "mesleği, 
milletin iradesini hâkim kılmaktır" 
ibaresi yer alıyordu. Bu gazetenin 
finansman kaynakları, bilhassa abone 
teinini gibi meselelerle M. Kemal 
bizzat ilgileniyordu, 
yayını karşılaşılan çeşitli güçlük
lere rağmen sürdürülmüş, hatta gazete

büs ettiği bilinmektedir. 
1919'da 
İstiklâl M.

İstanbul basını milli mücadele 
sırasında ve sonraki inkılâp aşamala
rında adetâ ikiye ayrılmıştı.
Türk kamuoyu hem de dünya kamuoyu 
üzerindeki etkisi tartışılamayacak 
olan İstanbul basın alemi için M. 
Kemal 16 Ocak 1923'te İzmit'te bir 
basın toplantısı tertiplemişti. Bu 
toplantı gerek hazırlanışı gerekse 
içeriği bakımından çok ciddi bir 
görünüm
Bey, Ahmet Emin Bey, Suphi Nuri Bey 
gibi İstanbul basınının ünlü temsil-

Hemamacıyla Hakimiyet-i

Kadrivermekteydi. YakupGazetenin
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çileri M. Kemal'e sulh, seçim, hükümet 
merkezi, nüfus azlığı problemi. Halk 
Fırkasıyla ilgili sorular yöneltmiş
ler,
karşılaşmışlardır. Toplantı sonlarına 
doğru M. Kemal kendisine sorulan 
bütün soruları cevaplamıştır.

-Basma hiçbir şekilde hükmedilemez 
ve baskı altında tutulamaz(1923).
-Gazeteler mevcut olan kanunlar çer
çevesinde hürdür. Ancak bunun dışına 
çıktıkları zanıan takibe uğrarlar. 
Gazeteler, kanunun ve toplum çıkarla - 
rının aksine bir olaya şahit ve bir 
bilgiye sahip oldukları takdirde 
gerekli yayında bulunmalıdırlar(1923).

M. Kemal'in karşı sorularıyla

M. Kemal basının toplum hayatında 
cumhuriyetin yerleşmesi ve gelişme
sinde önemli rolü ve görevi olduğunu 

basın öngörülmüş 
özgürlüğünü kullanırken iyi

-Gazete lazım.. Dunun için yalnız 
okullara önem vermek yeterli değildir. 
Şimdiye kadar cahil kalanlara da 
fikir vermek ihtiyacı vardır. Ve 
bunun için de en önemli vasıta basın
dır. Basının önemi inkâr edilemez. 
Memleketin medeniyet derecesi ve 
kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve 
dışa anlatacak olan basındır.. 
mensuplarını korumak lâzımdır. Gazete- 

Türkiye dahilinde milletin 
aydınlatma ve kamuoyunu

açıklamaktadır; 
geniş
yürekli hareket etmelidir. Bu konuda 
kanuni sınırlamalar olabilir, ancak 
basın mensuplarının kendileri toplumun 
ve devletin yüksek menfaatlerini 
dikkate almak zorundadır. Basın 
özgürlüğünün kötüye kullanılmasıyla 
ortaya çıkacak "fenalıkları" bertaraf 
edecek etkili yol cezalar 
yine basın özgürlüğüdür.

Basın

değil, çiler 
fikrini,
açık bir şekilde oluşturma çalışmala
rında tamamen serbest olmalıdır(1923).

Demokrasinin geçerli olduğu bir
olmadantoplumda basın hürriyeti 

kamuoyu görevini ifa edemez. Kamuoyu
işlevinin

milletin hakiki-Türkiye basını, 
sesi ve iradesinin meydana geldiği 

Cumhuriyetin etrafında
gazetelerinoluşturmada 

büyük olduğuna işaret eden M. Kemal'e 
göre,
ahali şaşkın ve çılgın hale gelir.

yer olan 
çelikten bir kale vücuda getirecektir. 
Bu kale fikir kalesi, zihniyet kalesi
dir. Basın mensuplarından bunu istemek 
Cumhuriyetin hakkıdır. Bugün milletin 
samimi olarak birlik ve dayanışma 
içinde bulunması zorunludur. Toplumun 
esenliği ve mutluluğu bundadır. 
Mücadele bitmemiştir. Bu gerçeği 
milletin kulağına, milletin vicdanına 
gereği gibi
vazifesi çok ve çok önemlidir(1924).

etmezseintişargazeteler

özgürlüğününM. Kemal basın 
kötüye kullanılmaması üzerinde ısrarla 
durmuştur. Gazetecilerin milli men
faatlere aykırı olarak başkalarının 
hizmetine girmemesini isteyen M.
Kemal, beynelmilel finans dünyasının, 
yabancı devletlerin para verme yoluyla 
kamuoyunu yanıltma teşebbüslerine 
engel olunmasının şart olduğunu 
belirtmiştir. Bunun için basın ser- 
bestisinin meşru sınırının çizilmesi 
gerektiğini, ancak gazetecilerin 
kuracağı basın konseyi gibi mesleki 
kuruluşların ahlakî yönden^ denetleme 
yapmasının daha iyi olacağını, yanı 
otokontrol mekanizması düşünmüştür.

Atatürk'e

basınınulaştırmada

-Gazeteciler, gördüklerini, düşündük - 
bildiklerini samimiyetlelerini, 

yazmalıdırlar.
devrininCumhuriyet-Memlekette 

kendi zihniyet ve ahlakını taşıyan 
basını yine ancak Cumhuriyetin kendisi 
yetiştirir. Bir taraftan geçmiş 
devirler gazetelerinin ve mensupları- 

düzelmesi imkansız olanları
gazetecilikgöre

sadece kazanç gayesiyle yapılmamalı, 
gazeteciliğin ahlâki yönü bulunması 
gereken bir sosyal kurum olduğu 
gözden kaçırılmamalıdır; basın faali
yeti sosyal ahlaka dayanmalıdır.

nın
milletin görüşünde belirirken, diğer 
taraftan Cumhuriyet basınının temiz 
ve verimli etki alanı genişleyip 
yükselmektedir. Büyük ve soylu mille
timizin yeni çalışma ve medeniyet 
hayatını kolaylaştırıp teşvik edecek, 
işte ancak bu zihniyetteki basın 
olacaktır(1925).

muhtelif zamanlarda 
fikirleriAtatürk'ün

basınla ilgili önemli ^ 
aşağıdaki sözlerle gün ışığına çıkmak
tadır:
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olarak kabul ettiği, gerçek bir 
devlet adamı olarak basının kamusal 
işlevini unutmadığı, ancak basının 
ülke yararını, rejimin yerleşmesini 
ön planda tutması gerektiği görüşünde 
olduğunu söyleyebiliriz (s*).

-Memlekette kalem hürriyetinin de, 
demokrat bir idareye layık olgunlukla 
kullanılmasında daha dikkatli oluna
cağını ümit ederim(1930).

Bütün bunlardan sonra Mustafa 
Kemal'in basını dördüncü kuvvet

(*) Fazla bilgi için bkz. Prof.Dr. Afetinan A., Medenî Bilgiler, Ankara 1969, 
Şimşek H., Atatürk ve Basın, Basılmamış yüksek lisans tezi, İstanbul 1987.
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"LÂİKLİK" : ATATÜRK ZAMANINDA VE ÖLÜMÜNÜN ELLİNCİ YILINDA

Doç.Dr. İl Han ÖZAY
İstanbul ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakülteleri 

İdare Hukuku Anabil im Dalı Öğretim Üyesi

İslâm dini sadece din alanına ilişkin 
kuralları değil aynı zamanda dünya 
işlerini :1e düzenleyen ilkeleri 
içeren bir yönetim öngörüyordu. 
Ayrıca bu düzen içinde başyönetici 
konumunda bir "imam" bulunmakla 
beraber onun dışında din adamları 
sınıfı bıı] unmadığından (2) Hıristiyan
lıktaki kapsamı ile bir lâiklik de 
sözkonusu değildi(3). Bu bakımdan da 
güçlük kişisel inanış olarak İslâm 
dinini benimsemiş bulunan bir kamu 
görevlisinin yetkilerini kullanırken 
inanç ve dinsel düşüncelerinden 
tamamen arınmış olarak davranabilmesi 
sorununda düğümleniyordu. Bu kişinin, 
içtenlikle inandığı dinin üstün 
farzedilen ilke ve kurallarına uygun 
davranmayanlar karşısında duyarsız 
kalması ve bunları da aynı inanç ve 
ilkeler doğrultusunda davranmaya 
zorlamak için hiç bir çaba gösterme
mesi , onun kendi inanışı ile ters 
düşüyormuş gibi dir duyguya kapılması 
kaçınılmazdı. İşte bu nedenledir ki 
gerçek kişilerden oluşan yetkililer 
eliyle yönetilen bir tüzel kişiliğin, 
İdarenin lâik olabilmesi sanıldığından 
çok daha güçlükle yaratılabilecek 
bir durumdur. Amerika Birleşik Devlet
lerindeki biraz önce sözünü ettiğim 
"Yaşayan Anayasa" toplantılarına 
katılanlardan Mısır, Sudan, Lübnan 
gibi ülkelerin Devlet Şurası üyesi, 
politikacı ya da hukukçu üst düzey 
yöneticileri Türkiye'nin bu konuda 
Cumhuriyetle birlikte gerçekleştirmiş 
bulunduğu devrime imrenerek bakmakta 
ve böylece o ülkelerde karşılaşılmış 
olan günümüzde de karşılaşılan bir 
çok sorunun çözümlendiğini vurgulamak
taydılar .

Cumhuriyetçi Atatürk devrimieri 
arasında en önemlisi kuşkusuz "lâiklik" 
ilkesinin
Laiklik devrimlerin en önemlisidir 
ya da idi, çünkü hukuk ve eğitim 
alanındaki reformların temelini bu 
devrim oluşturmaktadır. Dolayısiyle 
ne Tevhidi Tedrisat ne de İsviçre 
Medenî Kanunu* nun benimsenmesi ile 
başlayan reformlar eğer yeni Deviet- 
Cumhuriyet lâik bir temele oturtulma
mış olsa idi, hiç bir anlam taşıınıya- 
caklardı.

benimsenmiş olmasıdır.

Haziran 1988 de Amerika Birleşik 
Devletlerinin Virginia Eyaletinin 
tarihsel Williamsburg kentinde yapılan 
"First Liberty Summit" yıldönümü 
kutlamalarının din özgürlüğü ve 
lâikliğe ilişkin oturumunda bir 
Kongre üyesinin(l) din ve devlet 
işlerinin ayrılmasının yarar] arına 
değinen konuşmasında Kutsal Roma 
Germen İmparatorluğundan söz etmesi 
üzerine vurguladığım gibi, bu, tarihte 
ilk örneklerden biri olmakla beraber 
asıl anlamlı olanı, Osmanlı İmparator
luğunun duraklama ve gerileme nedenle
rinin başında gelen özellikle Halife
liğin Padişahlara geçişinden sonra 
her iki alanın birbirini etkilemesi 
olayıdır. Cumhuriyetin çok sağlam 
temeller üzerine oturması da bir 
yandan asırlık Devlet geleneğinin 
mirasına konması öte yandan da lâiklik 

/' ilkesini benimseme yoluyla yönetimi 
olumsuz ve hukuk dışı etkilerden 

. uzak tutabilmesi ile gerçekleşmiştir.
Çok büyük bir çoğunluğu müslüman 

olan bir ülke yönetiminin "lâik" 
.olabilmesi ise gerçekten çok zor ve 
adeta inanılması güç bir mucizedir.
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Laiklik 1950* îdare kendi yetki alanı içinde 
her birey ve

uygulamasının 
lerden başlayarak gittikçe artan bir 
biçimde zorlandığını bilmeyen bu 
yabancı müslüman ya da müslüman-hıris- 
tiyan toplumlar m birarada yaşadığı 
ülkelerin gözlemcilerinin hayranlığını 
çeken devrimin boyutları ve anlamı 

Boyutlarını belirleyebilmek 
mümkün olmasa bile, bu ilke sayesinde 
sadece kamu yönetiminin değil dinin 
de gerçek bir özgürlüğe kavuşması ve 
felsefi

yaşayan 
topluluğunu eşitlik 

kurallarına göre yönetmek yükümlü
lüğünde olduğundan, onun herhangi 
bir dinin ilke ve kurallarına göre 
değil lâik ilke ve normlara 
biçimde işlemesi zorunludur.

uygun

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan 
anlamıyla "lâik” 

soruyu
cevaplamak hiç de kolay değildir. 
Bununla beraber başta Atatürk olmak 
üzere Kurucuların zihniyet 
"lâiklik" ilkesini içtenlikle benimse
dikleri ve buna uygun davrandıklarında 
kuşku yoktur. Ne var ki aynı inanışın 
daha sonraki kuşak yöneticilerinde 
de aynı yoğunlukta bulunduğu pek 
söylcv.'-ırz. Laikliğin büyük kitle
lere eğitı n yoluyla benimsetilmesi 
ye özümsenmes.i de mümkün olamamıştır. 
Öyle kı lk-lk Bar ti si ve onun liderini 
tu ilke nedeniyle "dinsiz" gibi 
gösteren Demokrat Partinin ilk zaman
larda pek acık bir biçimde olmasa 
bile daha sonra siyasal bir yatırım 
ve seçim aracı olarak dinsel duyguları 
kullanma eğilimi içine girdiği de 
görülmüştür.

Politik ortam böyle olduğu 
gibi, öğretide bilim adamları da 
Diyanet İşleri Başkanlığının genel 
idare içinde yer alıp almamasını bir 
hukuk sorunu olarak gereğinden fazla 
önemsemişler ve somut yararı olmayan 
tartışmalarla zaman kaybetmişlerdir.

Bu hava içinde ve sayıları 
gittikçe artan İmam Hatip Liseleri 
ve buralardan yetişip de üniversite
lerde İlahiyat Fakülteleri dışında 
her yeni bitiren öğrencilerle 1980 
li yıllara gelinmiştir. İşin asıl 
ilginç yanlarından biri de TRT' de 
İslâm dininin "lâik" olduğuna ilişkin 
açıkoturumlar 
Bunun anlamı hiç kimsenin lâikliğin 
ne olduğunu bilmediği ve kitleleri 
yine çarpık bir biçimde etkileyip 
yanlış yönlendirme ve bundan kişisel 
bir çıkar elde etme eğiliminin her 
çevrede yaygınlaşmış bulunduğudur.

Atatürk Cumhuriyetinin son ve 
yürürlükteki 1982 Anayasası ise "Din 
ve vicdan hürriyeti" kenar başlığını 
taşıyan 24 üncü maddesinde, ortaöğre
tim kurumlarında zorunlu din eğitimi 
öngörmüş ve hatta azınlıkların sahip 
oldukları okullarda müslüman olmayan

başlayarak tam 
olabilmiş midir? Böyle bir

anlamının vurgulanması ile 
işlevini yerine getirebilmedeesas

daha başaralı olması sözkonusudur. olarak

İtalya'da birliğe götüren günlerde 
Cumhuriyetçiler tarafından ortaya
atılan bir slogan bu olguyu çok 
güzel bir biçimde anlatıyordu: "Özgür

, Gerçekten de 
kendi alanlarında 

gerekli ve yeter]i özgürlüğe sahip 
olup da birbirlerinin 
herhangi bir "müdahale"de bulunmaz
larsa işlevleri gereği üstlendikleri 
hizmetleri çok daha etkin ve olumlu 
bir biçimde yerine getireceklerinde 
kuşku yoktur.

Devlette özgül' Kilise", 
din ve Devlet

alanlarına

İslâm dininde de, dünya işlerini 
düzenlemeye yönelik kurallar bulun
makla beraber bunun politik kaygularla 
uygulanan, günlük, kısır bir görüşe 
dayalı bir "siyaset" olmadığında 
kuşku yoktur. Ancak toplumlar büyüyüp 
geliştikçe işlevleri gereği politik 
olan yönetimler de uzun vadeli ve 
evrensel geçerlikleri olan politika
lardan ayrılıp günlük olay ve sorun
ların çözümünü üstlenen, dolayısıyle 
değişken ve ilkelere değil de pratik 
düşüncelere dayalı etkinlikler içinde 
olan bir mekanizma haline dönüşmüşler
dir. * 
din

işte bu tür bir düzen içinde 
ile kamu yönetimi arasındaki 

karşılıklı etkileşim her ikisinin de 
zararına bir karmaşanın doğmasına 
neden olmuştur. Bu da bazılarını 
dinden uzaklaştırmış. Devleti zayıf
latmış, yönetimin etkinliğini yitir
mesine ve kamu yararının zedelenmesine 
neden olmuştur.

izlenmiştir.bile

Müslüman topumlar arasında ilk 
lâiklik uygulaması ülkemizde ve 
Cumhuriyetle birlikte görüldüğünden 
bu aynı zamanda "dinsizlik" ile de 
özdeşi eştirilmiştir. Halbuki biraz 
önce de vurguladığım gibi dinsizlik 
insanlara özgü bir durum olup aslında 
yönetimler için esastır. Nitekim
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öğrencilere bile İslam dininin kural
larının okutulması gibi uygulamalara 
yol açmıştır.

Evet Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün

eseridir
kapsam ve boyutları ile bu "kendine 
özgü" lâikliğin ulu önder ile hiç mi 
hiç ilgisi kalmamıştır.

günümüzdeki anlam,ama

Dipnotları

(1) Rapcesenlotive- James SLATTERY(Kfensas).
{2) Biz11arı "tarikat" mensuplara. ve 
"ilmiye" sınıfına bu anlamı vermeye 
kalkışsa bile kanımca bu yanlıştır.

(3) "lâik"Kilise düzeninde 
adamı olmayanlara denilir. Hatta bir 
kimse din adamı sınıfına girince 
yeni bir isim aldığından eski ve 
asıl adına "lâik iken kullandığı 
isim" denilir.

din

'
■

.
■ - . ■

•-U

/
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ATATÜRK İNKILÂPLARI ÇERÇEVESİNDE "ESBAB-I MUCİBE LÂYİHASI" AÇISINDAN 
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VE BORÇLAR KANUNUNUN İKTİBASI ÜZERİNE

DÜŞÜNCELER

Doç.Dr. Cevdet YAVUZ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Medeni Hukuk Anabilim Dalı eğretim Üyesi

GİRİŞ
Atatürk inkılâplarının en belir

gin özelliğinin, akılcı olmalar: ve 
çağdaş bilim ve uygarlıktan kaynaklan
maları olduğu; Atatürk'ün

yonu) taahhüdü de Türkiye Cumhuriyeti 
için sözkonusu idi. Bu nedenle fikrî 
ve siyasal ortamın elverişli olmasından 
ötürü, İsviçre Medeni Kanunu ile 
İsviçre Borçlar Kanunu -bazı değişik
likler de yapılarak- Türkçeye çevrildi 
ve madde madde görüşülmeksizin bütü
nüyle kabul edildi. Medeni Kanun'un 
kabul ediliş tarihi, 17.2.1926; 
Borçlar Kanunu'nun kabul ediliş 
tarihi ise 22.4.1926'dır. Her iki 
kanun, 4.10.1926 tarihinde aynı anda 
yürürlüğe konulmuştur. Türk Medeni 
Kanunu ile Borçlar Kanunu'nun almışı 
sırasında İsviçre'deki kaynak kanunla
rın fransızca metinleri gözönünde 
tutulmuştuk 3).

Marmara 
Fakültesi*nce 
Yılı Özel Sayısı"
"Hukuk Araştırmaları Dergisi"nin bu 
sayısında Medeni Kanun ile Borçlar 
Kanunu'na ilişkin "Esbab-ı mucibe 
lâyihasında", bu iktibas (resepsiyon) 
(4) olayının nasıl gerekçelendirildiği 
üzerinde ana hatlarıyla durulacaktır. 
Sonuç'ta ise, Türk medeni hukuku ve 
borçlar hukukunun genel özellikleri 
belirlenerek bu gerekçelerin kısaca 
değerlendirilmesi yapılacaktır.

çağdaş
batı uygarlığını benimsemesinin, bu 
uygarlığın bilim temeline dayanması 
ve hümanist bir hayat felsefesini 
yansıtması sebebine dayandığı açık
lıkla ifade edilmektedir(l). Bu 
sebeple çağdaş Türk hukukunun akılcı, 
lâik, bilimsel ve çağdaş Batı Avrupa 
hukuk anlayışına^ göre yenilenmiş 
olması, Türk inkılâplarının dayandığı 
felsefî temellerin hukuk kurallarına 
dönüşmesi olarak değerlendirilebiline- 
cektir(2).

Gerçekten. "Kurtuluş Savaşı'nm 
kazanılmasından sonra girişilen 
inkılâp hareketleri, hukuk alanında 
da görülmüştür, 
kuralları gözden geçirip gerekirse 
yenilerinin yapılması görüşü hâkim 
olduğundan iki alt komisyondan oluşan 
bir 'Medeni Hukuk Komisyonu' kurulmuş
tur. Alt komisyonlardan biri, borçlar 
hukuku alanına giren kuralları modern 
esaslara

Üniversitesi Hukuk 
"Atatürk 'ün 50. Ölüm 

olarak hazırlananEski kanunları ve

göre sistemleştirmekle; 
İkincisi ise kişiler hukuku (şahsın 
hukuku) ile ilgili konularla uğraş
makla görevlendirilmişti. Ancak bu 
komisyonlar çok yavaş çalışmakta 
idi. Bu da verilen görevin bir gereği 
idi. Hukuk devrimi ise, ivedi olarak 
(acilen) yapılması gereken bir ihtiyaç 
niteliğini taşıyordu, öte

1- Türk Medeni Kanunu "Esbab-ı 
mucibe lâyihası"na göre İsviçre 
Mtedeni Kanunu'nun iktibası sebepleri

„ .Öncelikle Türk Medeni Kanunu 
'layihasını hazırlayan İlmî heyet"irı 

kimlerden oluştuğunun açıklığa

yandan
Lozan Barış Andlaşması ile de hukukun 
ve adlî işlerin ıslahı (reorganizas-
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iş'arma müsaade buyurulmasın ı rica 
eylerim efendim.

kavuşturulması gerekir. O dönemde 
kullanılan Türkçe ile ifade edilmek 
istenildiğinde; "Kanun lâyihasını 
ihzar etmek üzere İstanbul'da toplanan 
İlmî heyete dahil zevatın isimleri" 
şu şekilde sıralanabilecektir(5Î:

"Reis: Sabık Hariciye Vekili ve 
Menteşe Mebusu-Şükrü Kaya Beyefendi, 
Azalar: Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi 
Beyefendi/Kastamonu Mebusu Haşan 
Fehmi Beyefendi/İstanbul Cinayet 
Müddeiumumisi Fuat Hulusi Beyefendi/ 
İstanbul Mahkemei Asliye Reisi Evveli 
Feyzi Daim Beyeiendi/İstanbul Birinci 
Ticaret Reisi Esat Beyefendi/İstanbul 
Mahkemei Asliye Reislerinden Şemset
tin Beyefendi/İstanbul Mahkemei 
Asliye Âzasından Sabri Beyefendi/ 
İstanbul Sulh Hâkimlerinden Aziz 
Beyefendi/Mahkemei Temyiz Esbak 
Reisi Evveli Osman Beyefendi/Esbak 
Temyiz Âzasından Cevat Boyefendi/Esbak 
Temyiz Âzasından Hacı Rifat Beyefendi/ 
Müderris ve Hariciye Hukuk Müşaviri 
Veli Beyefendi/Müderr.is ve Hariciye 
Hukuk Müşaviri Şevket M. Ali Eeyefendi/ 
Müderris ve Hariciye Hukuk Müşaviri 
Ebululâ Beyefendi/Müderris ve Hariciye 
Hukuk Müşaviri. Celâl Beyefendi/Müder
ris ve Hariciye Hukuk Müşaviri Baha 
Beyefendi/Müderris ve Hariciye Hukuk 
Müşaviri Mustafa Reşit Beyefendi/Müder
ris ve Hariciye Hukuk Müşaviri Yusuf 
Ziya Beyefendi/Müderris ve Hariciye 
Hukuk Müşaviri Abdurrahman Mlinip 
Beyefendi/Müderris ve Hariciye Hukuk 
Müşaviri Şevket Beyefendi/Müderris 
ve Hariciye Hukuk Müşaviri Sar.ıim 
Beyefendi/Kanunu Medeni şarihlerinden 
Vasfi Raşit Beyefendi/Avukat Tahsin 
Bey efendi/Avukat Bahir Beyefendi/Avu
kat Nazım Beyefendi".

Bu komisyon tarafından hazırlanan 
"Türk Medeni Kanunu lâyihası":

'Türkiye Cumhuriyeti Başvekâleti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti

Adet: 6/6336
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE

Başvekil İSMET"
şeklindeki yazı ile{6) Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
sunulmuş; aynı şekilde:

"ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI
Adliye Vekâletince erbabı 

ve ihtisastan mürekkep bir komisyonu 
mahsus marifetile İsviçre 
Medenisinden naklen vücuda getirilen 
işbu lâyiha Encümenimize 
edilmiş olmakla bazı müh.im celseler, 
Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin; 
heyeti umumiyesi de Adliye Vekili

ve mezkûr 
Medeni

ilim

Kanunu

havale

Mahmut Esat Beyefendi 
komisyon âzasından Kanunu 
Müderrisi Veliyüddin Bey huzurlariyle 
mütalea olundu. Lâyihai mezkûre 
elyevın memuliki rütemeddiııede mer' i

mükemmelikavanini moöeniyenin en 
olan İsviçre Kanunu 
nakledilmiş olmasına ve ihtiva ettiği 
ahkâm ve esasatı cedidenin hayatı 
medeniye ve içtimaiye ve iktisadiye- 
mizde asrı hazırın icabatma göre 
pek mühim ve haizi tesir inkılâbat 
husule getirecek ve herhalde birçok 
noksanlarımızı ikmal edecek mahiyette 

rr.ebni esas itibariyle 
hükümetimizin musib olan nokta!

Encümenimizce de tasvip edil- 
birer birer

Medenisinden

bulunmasına

nazarı
dikten sonra maddeler 
mütalea ve iktiza eden izahat telâkki 
olunarak aynen kabul edilmiştir.

İşbu lâyihanın alâkadaranca 
hüsnü tefhim ve tatbiki zımnında 
iktiza eden tedabirin vekâleti rnüşarü- 
nileyhaca şimdiden ihzar edilmekle 
olduğuna şahit olan Encümen kanunun 
mevkii tatbike vaz'ma kadar geçecek 
müddet zarfında bu balada daha vâsi 
ve müessir tedbirler ittihaz edileceği 
kanaatini ihzar ile lâyihai kanuııiyeyi 
Heyeti Umumiyeye arzeyler.

Encümen Reisi ( Saruhan) Mustafa 
Fevzi/ İşbu lâyihanın mazbata muhar
riri (Menteşe) Şükrü Kaya/Katip 
(Saruhan) Kemal/Âza (Denizli) Necib 
Ali/Âza (Kastamonu) Necmeddin/Âza 
(Bozok) Hamdi/Âza (Kastamonu) Haşan 
Fehmi/Âza (Kenya) Tevfik Fikret/Âza 
(Kastamonu) Ali Nazmi/Aza (Konya) 
Refik/Âza (Çorum) Münir/Âza (Karesi) 
Osman Niyazi/Âza (Antalya) Ahmet 
Saki/Âza (Sinop) Yusuf Kemal"

yazı ile de( 7) Türkiye Büyük

Adliye Vekâletince tanzim ve 
tevdi olunan ve İcra Vekilleri Heyeti
nin 20 Kanunuevvel 1341 tarihli 
içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye 
arzı tasvip edilen Türk Kanunu Medenî 
layihası takdim olunmuştur.

Muktezasmın, 
ifasına

müstaceliyet 
ve neticesininkararile,
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dinin lâyetegayyer ahkâmından mülhem 
olan ve ulûhiyetle daimî temas halinde 
bulunan kanunlarımızın en kuvvetli 
müessir olduklarına şüphe edilmemeli
dir. Milli hayatı içtimaiyenin nâzımı 
olan ve yalnız ondan mülhem bulunması 
icap eden müdevven bir Kanunu Medeni
den Türkiye Cumhuriyetinin mahrum 
kalması ne asrı hazır medeniyeti 
icabatile ne de Türk ihtilâlini 
istilzam ettiği mâna ve mefhumla 
kabili telif değildir, 
devletini iptidaî siyasî teşekküller
den ayıran farikalardan birisi de,

*■ eratında tatbik edilen

Millet Meclisi Genel Kurulu'na arz 
ve Genel Kurul'ca da kabul olunmuştur.

Biz, burada, o dönemin "Adliye 
Vekili Mahmut Esat" imzalı Türk 
Kanunu Medenîsi'nin "Esbab-ı mucibe 
lâyihasında"(8), özellikle bu kanunun 
iktibas ve kabul olunması sebeplerini 
açıklamak üzere, ileri sürülen fikir
leri özetlemeye çalışacağız.

1. Evvelki hukukun yetersizliği 
ve medeni hukuk alanında çağdaş ve 
lâik bir kanuna ihtiyaç duyulması:

mucibe lâyihasında", 
evvelki hukukun yetersizliği ve 
medeni hukuk alanında çağdaş ve lâik 
bir kanuna ihtiyaç duyulması:

Asrı hazır

"Esbab-ı ca;.i ı; r
kavaidin taknin edilmiş olmasıdır. 
Bedavet devirlerinde 
değildir. Hakim, örf ve âdetle hüküm 
verir. Mecellenin maruz 300 maddesi 
istisna ■: İlin, .k şartile Kanunu Medenî 
mebhasinöe Türk Cumhuriyeti hâkimleri 
derme çatma fıkıh kitaplarından ve 
din esasa in Klan istinbat ve istihraç 
suretiyle .icrayi kaza etmektedirler. 
Türk hâkimi hükümlerinde muayyen bir 
içtihat, bir kavil ve bir esas ile 
mukayyet değildir. Binaenaleyh her
hangi bir mesele etrafında memleketi
mizin bir

ahkâm müdevven

"Hali hazırda Türkiye Cumhuriye
tinin müdevven bir Kanunu Medenisi 
yoktur. Yalnız, akitlerin küçük bir 
kısmına temas edebilen Mecelle vardır. 
1851 maddedir. 8 Muharrem 1286 tari
hinde yazılmağa başlanmış ve 26 
Şaban 1293 tarihinde ikmal edilerek 
mevkii mer1 iye te vazolunrrıuştur. 
Denilebilir ki; bı kanunun ihtiyacatı 
hazıraya tevafuk
maddesidir. Mütebakisi memleketimizin 
ihtiyacatını ifade edemiyecek kadar 
iptidaî bir takım kaidelerden ibaret 
olduğundan tatbik edilmemektedir. Mecel - 
lenin kaidesi ve ana hatları, dindir. 
Halbuki, hayatı beşer, hergün hattâ 
her an esaslı tahavüllere maruzdur. 
Bunun tahavvüllerini, yürüyüşünü hiç 
bir zaman bir nokta etrafında tesbit 
etmek ve durdurmak mümkün değildir. 
Kanunları dine müstenit olan devletler 
kısa bir zaman sonra memleketin ve 
milletin mütalebelerini tatmin edemez- 

i dinler, lâyetegayyer
hükümler ifade ederler. Hayat yürür- 
ihtiyacat sür'atle değişir, din 
kanunları, mutlaka ilerliyen hayatın 
huzurunda şekilden ve ölü kelimelerden 
fazla bir kıymet, bir mâna ifade 
edemezler. Değişmemek, dinler için 
bir zarurettir. Bu itibarla dinlerin 
sadece bir vicdan işi olarak kalması 
asrı hazır medeniyetinin esasatından 
ve eski medeniyetle yeni medeniyetin 
en mühim farikalarından birisidir 
Esaslarını dinlerden alan kanunlar

ü!fkte oldukla« camiaları 
nazil oldukları iptidaî devirlere 
bağlarlar ve terakkiyata mâni belli- 
başlı müessir ve âmiller sırasında 
bulunurlar. Türk milletinin .... 
tını asrı hazır içinde dahi 
Vusta ahkam

eden ancak 300
mahallinde verilen bir 

hüküm ile ayni şerait tahtında tahad- 
düs eden ayni meselede diğer mahallin
den verilen hükümler 
ekseriya farkJı ve mütenakız bulunmak
tadır.

birbirinden

Netice itibarile Türkiye 
adaletin tatbikinde ittirat-halkı,

sızlığa ve mütemadi tezebzübe 
kalmaktadır.

maruz
Halkın

muayyen ve müstakar bir adalet esasına 
tesadüfe ve talihe bağlı ve 

bir birini mütenakız kurunu 
fıkıh kaidelerine merbut bulunmaktadır. 
Cumhuriyet Türk adaletinin bu keşme
keşten, yokluktan ve pek iptidaî 
vaziyetten kurtarılmasını inkılâbın 
ve asrı hazır medeniyetinin icabatına 
muvafık yeni bir Türk Kanunu Medenisi
nin sür'atle vücuda getirilmesini ve 
takninini zarurî kılmıştır. Bu maksat
la ihzar olunan Türk Kanunu Medenisi 
kavanini medeniye sırasında en yeni,en 
mükemmel ve halkçı olan İsviçre Kanunu 
Medenisinden ahiz ve iktibas olunmuş
tur. Bu vazifeyi Adliye Vekâletince 
verilen direktifler dahilinde memleke
timizin

mukadderatı

değil,
vustaî

$

güzide
mürekkep hususi bir 
eylemiştir."

sözleriyle, Türk Medeni Kanunu1nun 
hazırlanması ve kabul edilmesi sebebi 
olarak ifade edilmiştir.

İsviçre Medeni

hukukşinaslarından 
encümen ifa

mukaddera-
Kurunu

ve kavaidine raptetmekte, 2. Kanunu•nun
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cami.asile kabili telif olmıyan nokta
ları görülüyorsa bu, Türk milletinin 
kabiliyet ve istidadındaki noksandan 
değil, onu füzüli bir surette ihata 
eden kurunu vustai teşkilat ve dini 
müdevvenat ve müessesattandır.

medeni hukuk alanındaki diğer kanun
lara göre üstünlüğü ve yeni olması:

Yine, "Esbab-ı mucibe lâyihası"n- 
da İsviçre Medeni Kanunu'nun üstün- 

ve yeni olması, ayrıntılı bir 
bulunmaktadır.

lüğü
açıklanmışşekilde 

Şöyle ki: Nitekim muasır medeniyetle Mecelle
kabili telif 

ve buna
ahkâmı şüphe yok k.i, 
değildir. Fakat Mecelle 
ır.akis sair müdevvenat ile Türk milleti 
hayatının miiterafık olmadığı da 
aşikârdır. Adliye Vekâleti 
ve en mükemmel olan

milletimizin

"Asrı hazır ailei medeniyetine 
mensup milletlerin ihtiyaçları ara
sında esaslı bir fark yoktur. İçtimaî 
ve iktisadi daimî temaslar beşerin 

medeni bir kütlesini bir
en yeni 

İsviçre Kanunu 
şimdiye

büyük ve
aile haline getirmiş ve getirmekte 
bulunmuştur. Prensipleri yabancı bir 
memleketten iktibas 
Türk Kanunu 
mevkii mer'iyete 
memleketimizin ihtiyacatile 
telif olmaması müddeası varit gorülme- 

Bahusus İsviçre Devletinin 
ve an'anata mensup 

Fransız ve İtalyan ırklarını

Medenisini 
kadar bağlı kalan vâsi zeka ve kabili-

hakikiedilmiş olan 
Medenisi lâyihasının 

vaz1 mdan sonra

yetini tatmin edecek 
bir cevelângâh ve bir saha olabilecek 
bir eseri medeni olarak görmektedir.

milletimizin duyguları 
ile istinas etmiyecek hiç bir nokta 
tasavvur e tmemektedir.

ve ona

kabili Bu kanunda

iniştir. 
muhtelif tarih Şu ciheti de işaret etmek lâzım

dır ki: muasır medeniyeti almak ve 
benimsemek karariyle yürüyen Türk 
milleti, muasır medeniyeti kendisine 
değil, # kendisi muasır medeniyetin 
icaba tına her ne bahaya olursa olsun

mecburiyetindedir.

Alman,
ihtiva etmekte olduğu malumdur. Bu

itibarile dahi 
muhitte 

bir 
gibi 

mütecanis

kadar, hattâ hars 
yekdiğer  inden farklı bir
tatbik elastikiyetini gösteren
kanunun Türkiye 
yüzde doksanı 
bir ırkı ihtiva eden bir devlette

kabiliyetini

Cumhuriyeti 
itibarile ayak uydurmak 

Yaşamak kararında olan bir millet 
için bu, şarttır. İhzar olunan layiha 
bu icabatın akşamı mühiınmesini ihtiva 
etmektedir. Örf ve âdete ve görenek- 

sureti mutlakada bağlı kalmak

bulabilmesi 
Bundan başka 

mütekâmil
tatbik
şüphesiz görülmüştür, 
mütemeddin bir milletin 
bir kanunun Türkiye Cumhuriyetinde 
cayi tatbik tulamıyacağı noktaı 
nazarı sakat görülmüştür. Bu tez 
Türk milletinin medeni kabiliyeti 
haiz olmadığını ifade eden bir mantık 
silsilesine müncer olabilir. Halbuki

tarih

lere
dâvası beşeriyeti en iptidai vazıye
tinden bir adını ileri götüremiyecek 

tehlikeli bir nazariyedir. Hiç
birkadar

bir mütemeddin 
akide etrafında kalmamış ve hayatın 

tevfiki hareketle^ zaman 
kendini bağlıyan örf ve âdetleri 

tereddüt etmemiştir. (Haki- 
ve ecdadından

böylemillet

icabatına
hâdiselerin hakikati, 
bu müddeanın tamamen 
Türk teceddüt tarihi şahit tutularak 
denebilir ki: Türk 
hazırın mukteziyatma mutabık olarac 
vücuda getirilen makul ve salım ve 
akıl ve zekâ ile müterafık yenil ikler-

kalmamıştır.

hal ve
zıddmadır. zaman 

yıkmakta
katlar karşısında oba

itikatlara behemehal bağlı 
zekâ icabatmdan 

ihtilâller bu

milleti asrı mevrus 
kalmak 
değildir.) 
hususta en 
istimal edilmişlerdir.

akıl ve 
Esasen

müessir bir vasıta olarak
den hiç birisine muarız 
Bütün bir teceddüt tarihimizin s®y~mülahazasıle Alman Kanunu Medenisinin tatbikin- 

Almanya, hukuki ahkâm .rinde âmmenin menafii 
vücude getirilen yeniliklere yalnız, 

* zümreler
evvelden

noktasından merkezde Bizansm (1500) 
evvel yapılmış Roma Hukukuna 

Bu hukuka, bir de millî

olan 
kalmışlar ve 

batıl
menfaatleri muhtel 
mücadil vaziyetinde 

: halkı din namına,
itikadat namına idlâl ve ifsat ey e 

• mişlerdir. Unutmamak lazımdır
Türk milletinin kararı muasır medeni- 
yeti bila kaydü şart tekmil prensip 
leri ile kabul etmektir. Bunun 
bariz ve canlı delili inkılabımızın

medeniyetin lurk

sene
tâbi idi. 
hukukun milli ve mahallî metinleri 
inzimam ediyordu. Şarkta ve şimalde 

hukuku ve mahalli metinlerle 
halde Prusya hukuku

sakim ve

Roma
karışık bir 
vardı. Mütebaki akşamda Fransa hukuku 
mer'i idi. Alman ahalisinin % 33 ü
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hareket bütün hayatı ölü an anelere 
bağlamak isteyen (Tarihi Mekteb)in 
son
leri vermekten maksat, zamanın icaba- 

ve medeniyetin mukteziyatma

Roma hukukuna, % 43 ü Prusya hukukuna, 
% 7 si Saksonya hukukuna, % 17 si 
Fransa hukukuna tâbi idi. Alman 
Kanunu Medenisinin tatbikinden evvel 
Alman hukuk lisanı Latince, Fransızca, 
Yunanca ve mahalli Alman lisanlarınca 
idi. Bavyerada yalnız nikâh mukavelesi 
hakkında 70 ilâ 80 usul vardı. Hâkim 
için bu metinlerin hepsinden ayrı 
ayrı haberdar olmak imkânı yoktu. 
Alman Kanunu Medenisinin neşrinden 
evvel Almanya'da bir adamın herhangi 
bir hâdisede hangi ahkâma tâbi ola
cağını bilmesi imkânı mevcut değildi. 
Almanya hukuk şinasları bu binbir 
çeşit ve asırlardan müdevver hukuktan, 
Kanunu Medeni ile memleketlerini bir 
hamlede kurtardılar ve bütün Almanya 
için tek bir Kanunu Medeni yaptılar.

Kanun 3 Temmuz 1896 da neşrolundu 
ve Millet Meclisince toptan kabul 
edildi. Örf ve âdetçilere göre Alman 
Kanunu Medenî lâyihası pek nazarî; 
ve amelî noktadan kıymetsiz telâkki 
olundu. Halbuki tetkik neticesinde 
bu kanundan kendileri dahi bir tek 
esası oynatmak imkânını göremediler.

kahkari hezimeti oldu. Bu misal-

tma
göre milletlerin örf ve âdetlerine 
bir hamlede nasıl veda ettiklerini 
ve bu vedaın zannedildiği gibi mazar
rat ve tehlikeyi değil, büyük menfaat
leri 'istilzam eylediğini canlı bir 

göstermektedir.
örf

Hayatın 
ve âdatta

surette
icabatma uymıyan 
ısrardır ki milletler için baisi 
felâket olur. Bu saydığımız kanunlarda 
esas, din ile devletin mutlak surette 
ayrılığıdır. İsviçre, Almanya, Fransa 
siyasî ve milli vahdetlerini İktisadî, 
İçtimaî halâs ve inkişaflarını Kanunu 
Medenîlerini neşretmekte tarsin ve 
takviye eylemişlerdir. Bu hayatî 
zaruretler karşısında eski örflerin, 
mahallî ve me'lûf ahkâmın ve dinî
itiyatların idamesi bu memleketlerden 
hiç birinde hattâ İsviçre gibi ârayı 
âmmenin en vâsi derecesinde hüküm 
sürdüğü bir memlekette bile istenmemiş, 
istenememiş, hâtıralara gelmemiştir."

3. Diğer sebepler:
"Türk Kanunu Medenîsi Esbab-ı 

mucibe lâyihasında", İsviçre Medenî 
Kanunu'nun iktibas edilmesi ile 
ilgili olarak başkaca sebeplerin şu 
şekilde açıklığa kavuşturulduğu 
görülmektedir:

Fransız Kanunu Medenisi de bir 
inkılâp mahsulüdür. O da eski ahkâmı, 
örf ve âdetleri çiğneyerek yeni 
düsturlar vazetti. Sınıf ve arazi 
imtiyazlarının lâğvı ve hukuku ailenin 
Kilisenin elinden alınması bu kanunun 
bellibaşlı 
Kanunu Medenisinin neşrinden evvel 
Fransa mahallî ve mektup ve birbirin
den çok farklı örflerle idare edili- 
yordu; cenubda Roma zamanından kalma 
ahkâm, şimalde Cermen menbalarından 
gelme kaideler vardı. Fazla olarak 
münasebatı medeniyede her mıntıkanın 
kendisine mahsus ahkâmı mevcut idi. 
Fransız ihtilâlinin itikadatı batılıya 
kahir bir darbesi olan Kanunu Medeni 
kütün eskilikleri sildi ve yerine 
yeni ahkâm ve kaideler vazeyledi. 
Fransa Kanunu Medenisinin en çetin 
hasmı Kilise olmuştu. Çünkü bu kanun 
Katolikliğin münasebatı medeniyede 
bilhassa aile hukukundaki hakimiyetini 
selbediyordu.

yeniliklerinden oldu.
"Şüphe yoktur ki: kanunların gaye

si herhangi bir örf ve âdet veya yalnız 
vicdanla alâkadar olması icap eden 
ahkâmı diniye değil, siyasî, İçtimaî, 
İktisadî, millî 
bahaya olursa olsun temin ve tatmini
dir. Asrı hazır medeniyetine mensup 
devletlerin ilk farikası din ile 
dünyayı ayrı görmektir. Bunun aksi, 
devletin kabul ettiği din esaslarını 
kabul etmeyen kimselerin vicdanlarına 
tahakküm olur. Bunu asrı hazır devlet 
telâkkiyatı kabul edemez. Din, devlet 
nazarında vicdanlarda kaldıkça muh
teremdir ve masundur. Dinin hüküm 
halinde

vahdetin her ne

kanunlara girmesi tarihin 
seyrinde ekseriya tacidarların, 
mütegallibenin, kavilerin keyif ve 
arzularını tatmine vasıta olmasını 
istilzam etmiştir. Dinî dünyadan 
ayırmakla asrı hazır devleti, beşeri
yeti tarihin bu kanlı beliyesinden 
kurtarmış ve dine hakikî ve müebbet 
bir taht olan vicdanı tahsis etmiştir. 
Bahusus muhtelif

İsviçre, Kanunu Medenisinin 
neşrinden evvel kantonlarının adeti 
kadar kanunlara sahip idi.
Kanunu Medenîsi muhtelif 
âdetleri ihtiva eden bu kanunların 
hepsini birden hükümden iskat etti 
ve yerlerine,
Kanunu Medenî koydu.

İsviçre 
örf ve

bambaşka, tek bir 
Bu üç büyük dinlere mensup
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üç asrın kendisini 
sakimesinden 
kurtulmuş, eski medeniyetin kapılarını 
kapıyarak hayat ve feyiz bahşeden 
muasır medeniyetin içine girmiş 
bulunacaktır. Adliye Vekâleti bu 
kanunu hazırlamakla inkılâp ve tarih 
huzurunda milli vazifesini ifa ve 
Türk milletinin hakiki menfaatlerini 
ifade etmiş olduğunda şüphe etmemekle
dir."

çeviren itikadı 
tez ebzüblerinden

tebaayı ihtiva eden devletlerde tek 
bir kanunun bütün camiada tatbik 
kabiliyetini ihraz edebilmesi için 
bunun din ile kat'ı münasebet etmesi 
hakimiyeti milliye için de bir zaru
rettir. Çünkü kanunlar dine müstenit 

vicdan hürriyetini 
bulunan

ve

kabulolursa
mecburiyetinde 
muhtelif dinlere salık tebaası için 
ayrı ayrı kanun yapmak icap eder. Bu

şartı 
milli

devlete,

hal asrı hazır devletinde 
esasi olan siyasî, İçtimaî, 
vahdete külliyen ınünafidir. Hatırlamak 
icap eder ki: devlet yalnız tebaası 
ile değil; ecnebilerle de temastadır. 
Bu takdirde onlar için de kapitülasyon 
namı altında ahkâmı istisnaiye kabul 
etmek zarureti hasıl olur. Lozan 
muahedesi ile ilga olunan kapitülâs
yonların memleketimizde ipkası için 
ecnebiler
esbabı mucibenin en mühim ciheti bu 
nokta olmuştur. Bundan başka Fatih 
Sultan Mehmet devrinden son zamanlara

hakkında

"Esbab-ı
İsviçre

II. Borçlar Kanunu 
iTPici.be lay.ihası"na göre 
Borçlar Kanunu3 nun İktibası Sebepleri

etmek
İlmî

"Borçlar Kanununu ihzar 
İstanbul'ca toplanan

zevatın isimleri" şu
üzere
heyete dahil 
şekilde sıralanabiliri9):

"Beis: Sabık Hariciye Vekili ve 
Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Beyefendi/ 
Azalar: Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi 
Beyefendi/Kastamonu
Fehmi Beyefendi/Hakkâri mebusu Asaf 
Beyefendi/Antalya mebusu Sakı Beye
fendi /Esbak Mebuslardan Ubeydullah 
Beyefendi/İstanbul Cinayet Müddeiumu
misi Fuat Hulusi Beyefendi/İstanbul 
3 üncü Hukuk Mahkemesi âzasından 
Sabri Beyefendi/İstanbul 5 .inci 
Hukuk Mahkemesi âzasından Şefkati 
Beyefendi/Temyiz Mahkemesi 
Birinci Reisi Osman Beyefenci/Darül- 
fünun Müderrislerinden Ebülula Beye
fendi/Darülfünun Müderrislerinden
Abdurrahman Münip Beyefendi/Darülfünun 
Müderrislerinden Samiro Beyefendi/Darül- 
fünun Müderrislerinden Mustafa Reşit 
Beyefendi/Kav cinin tadil komisyonları 
Vasfi Raşit Bey efendi/Avukat Nazım 
Beyefendi"

sarfedilentarafından

Haşanmebusu

kadar gayrimüslim tebaa 
tatbik edilen ahkâmı istisnaiyeye de 
bilhassa bu dinî vaziyet bais olmuştur. 
Halbuki yeni Türk Kanunu Medenî 
lâyihasının ihzarı vesilesile memleke
timizde mevcut ekalliyetler 
muahedesinin kendilerine kabul ettiği

ettiklerini

Lozan

Esbakhaklardan sarfınazar 
Adliye Vekâletine bildirmişlerdir.

Teceddüt tarihimizde kıymeti 
olan bir hâdiseyi şuracıkta zikretmek 
isteriz. Âli Paşa, Fransız 
Medenîsinin Türkiye için aynen kabu
lünü vaktile Sultan Aziz'e teklif 
etmiş, fakat Cevdet Paşanın nıüdahale- 
sile bu büyük teşebbüs akim kalarak 
yerine Mecelle ikame 
Esasen tekmil endişesi şahsi menfaat
lerinden ibaret olan ve riyayı şiar 
ittihaz edinen Saltanat idaresi için 
milletin hakiki menfaati icabatını 
nazarı dikkate alarak karar verilmezdi.

Kanunu

olunmuştur.
Bu komisyon tarafından hazırlanan 

"Borçlar Kanunu lâyihası":
"Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti
Adet 6/1448
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE 

6/Nisan/1926
Asrı hazırın medenî milletlere 

tanıdığı tekmil hukuku, cihanı medeni
yetten biiâ kaydüşart talep ederken
bu hukukun istilzam ettiği vezaifi

Türk milleti yeni
ile kendi elile

Adliye Vekâletince tanzim edilen 
Vekilleri Heyetinin 6 Nisan 

tezekkür ve 
tasvip olunan 

ile esbabı 
musaddak sureti

medeniyeyi de 
Kanunu Medenîsi 
kendisine tahmil etmiş bulunuyor. Bu 

. kanun lâyihasının mânalarından birisi 
de kudur. Türk milletinin mümessili 
âlisi olan Büyük Meclisin nazarı 
tasvip ve tasdikine arzedilen Türk 
Kanunu Medeni lâyihası mevkii mer'i- 
yete vazedildiği gün mi3.1etimiz on

ve icra 
1926 tarihli içtımaınca 
Meclisi Âliye 
Borçlar Kanunu 
mucibe mazbatasının 
takdim olunmuştur.

arzı
lâyihası

netice-ifasına veMuktezasının
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Hali hazırda adî ukudat, Mecelle 
ahkâmına tevfik edilmekte ve o suretle 
hal ve faslolunmaktadır.

Kanunu Medenînin esbabı mucibe 
mazbatasında da arzolunduğu veçhile 
Mecelle,
inkişafat ve ihtiyacatını hiç bir 
veçhile ifade ve tatmin edemiyen bir 
takım'iptidaî kaideleri ihtiva etmek
tedir.

sinin iş'arına müsaade buyurulmasını 
rica eylerim efendim.

Başvekil İSMET"
şeklindeki yazı ile(10) Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
sunulmuş; aynı şekilde:

"ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI

memleketimizin bugünkü

Büyük Millet Meclisi Riyaset-i
Celilesine

O rütbe ki 1851 maddeyi ihtiva 
eden Mecellenin, bugün mahkemeleri- 
mizce, ancak bir iki yüz maddesi 
tatbik edilebilmektedir. Bu vaziyet 
karşısında ihkakı hak gibi mübeccel 
bir vazife ile mükellef olan Türkiye 
Cumhuriyeti mahkemelerinin, bu hususta 
ne derece müşkülâta maruz kaldıkları 
ve halkımızın bihakkın ne kadar 
müşteki bir halde bulunduğu keyfiyeti 
izahtan müstağnidir, fikrindeyim.

Adliye Vekâletince ihzar ettiri
lerek Başvekâletin 6 Nisan 1926 
tarih ve 6/1448 numaralı müzekkeresile 
Meclisi Âliye tevdi buyurulan Borçlar 
Kanunu Adliye Encümenince tetkik ve 
müzakere edildi.

Muamelâtı ticariye hariç olmak 
üzere bilcümle hususatı medeniyeyi 
ihtiva eden kanunu mezkûr lâyihası, 
Meclisi Âlice kabul buyurulan Kanunu 
Medenî lâyihası gibi en mütekâmil 
bir kanun olan İsviçre Obligasyon 
Kanunundan tercüme edilmiş ve Encüme- 
nimizce bazı ufak tefek kelime tashih
leri istisna edildiği 
itibarile
lâyiha, kabul edilmiştir.

Senelerdenberi devam eden bu 
adlî zâafa müstacelen nihayet vermek 
ve muasır medeniyetin icabatma 
tevfiki hareketle Türkiye Cumhuriye
tini pek ziyade muhtaç olduğu yeni 
kanunlarla teçhiz etmek, artık kat'î 
bir zaruret halini almıştır. Muasır 
medeniyetin en yüksele hukuk eserlerin
den biri olan İsviçre'nin "Code des 
Obliga tions"undan 
olunan (Borçlar

surette esas 
mucibi takdir görülen

Memleketin muamelâtı 
ve halkın

medeniye
münasebatı hukukiyesini 

tamamile temine kâfi görülen lâyihai 
mezkûrenin kabul edilerek müstacelen 
tetkik ve müzakeresi, Heyeti Celilenin 
tasvibine arzolunur.

iktibas 
lâyihası)

ihtiyacatı hazıramıza muvafık görül
müştür . Kanun, Adliye Vekâletince 
verilen direktifler dahilinde Türkiye 
Cumhuriyetinin güzide hukukşinasları 
tarafından

aynen
Kanunu

Adliye Encümeni Reisi (Konya 
Mebusu) Refik/Bu mazbata muharriri 
(Antalya) Ahmed Saki/Kâtip (Saruhan) 
Kemal/Âzalar: (Kastamonu) Necmeddin/ 
(Çorum) Münir/(Kastamonu) Ali Nazmi/ 
(Denizli) Necip Ali/(Karesi) Osman 
Niyazi/(Konya)Tevfik Fikret/(Bozok) 
Hamdi/(Kastamonu) Haşan Fehmi/(Sinop) 
Yusuf Kemal"

İşbu
kanunun bu sene zarfında müstacelen 
mevkii mer'iyete vaz'ma ve bu suretle 
memleketimizin İktisadî 
ihtiyaçlarının inkılâp ve 
yüksek eseri olan Cumhuriyet mefhumile 
mutabık bir surette tatminine müsaade 
buyurulmasını rica ederim, efendim."

hazırlanmıştır.

ve İçtimaî
onun en

yazı ile de(ll) Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel 
ve Genel Kurulca da kabul olunmuştur.

Yine İsviçre Borçlar Kanunu'nun 
iktibas ve kabul olunması gereği o 
dönemin "Adliye Vekili Mahmut Esat" 
imzalı "Esbab-ı mucibe lâyihası"nda 
açıklanmaktadır. Şöyle ki:

III. Türk Medeni 
Borçlar Hukukunun Genel Özellikleri 
ve Sonuç

Kurulu'na Hukukunun vearz

Yukarıda metni verilen "esbab-ı 
mucibe lâyihalarının" muhtevalarından 
ve doktrinde benimsenen görüşlerden 
hareket edilerek Türk medeni hukukunun 
ve borçlar hukukunun genel özellikleri 
(13) şu şekilde tespit olunabilecektir:

1. Türk medeni hukuku ve borçlar 
hukuku kur âF “ “

Türk medeni hukuku ve borçlar 
hukuku, kural olarak yazılı metinlerde

^'Kanunu Medenînin adî 
eden 557 maddelik 

(Borçlar Kanunu) serlevhasile 
olunarak, Büyük Meclisin 
arzolunmak üzere, lâyiha halinde 
takdim kılındı.

ukudata
kısmıtaalluk

taknin 
kabulüne olarak yazılıdır.
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toplanmış hükümlerden oluşmaktadır; 
özellikle inkılâpçı karakteri dolayı
sıyla, örf ve âdet hukukuna oldukça 
az yer verilmiştir(14).

2. Türk medeni hukuku ve borçlar 
hukuku, inkılâpçı karakteri haizdir.

haklarına getirilen sınırlamalarla, 
kişi ve toplum yararları arasında 
denge kurularak bunların bağdaştırıl
ması amacı güdülmüştür; örneğin 
hakkın kötüye kullanılması yasağı 
prensibi kabul edilmiş, mülkiyet 
hakkına ve sözleşme serbestisine 
bazı sınırlamalar getirilmiş, sosyal 
düşünçelerle bazı durumlarda kusursuz 
sorumluluk esası benimsenmiştir(18).

Mehaz hukuk olan İsviçre hukukun
dan farklı olarak, Türk medeni hukuku- 

ve borçlar hukukunun temelininun
oluşturan Borçlar Kanununun ve özel
likle Medeni Kanunun inkılâpçı karak
teri haiz olduğu söylenebilecektir. 
Gerçekten İsviçre Medeni Kanunu ve 
Borçlar Kanunu muhafazakârdır; çünkü, 
bu kanunlarda İsviçre kantonlarının 
o zamana kadar cari bulunan bölgesel 
hukuk kurallarının birleştirilmesi 
amacı güdülmüştür. Türkiye'de ise, 
durum bundan farklıdır ve 1926 yılında 
Medeni Kanunun ve Borçlar Kanununun 
kabulü ile eski hukukla olan bağlar 
koparılmış; Batı uygarlığının en 
ileri ve İlmî kanunları yürürlüğe 
konulmuş tur(15).

6. Türk medeni hukukunda ve 
borçlar hukukunda eşitlik prensibi
benimsenmiştir.

Hukukumuzda, yaş, cins ve benzeri 
olarak gözönünde 
- erkek, güçlü -

ayrılıklar kural 
tutulmamış; kadın 
güçsüz, zengin - fakir ayırımı yapıl
mamış; herkese aynı haklar ve yükümlü
lükler öngörülmüştür(19).

7. Türk medeni hukukunda ve 
borçlar hukukunda demokratik ilkeler
benimsenmiş tir.

Medeni hukukumuz ve borçlar 
hukukumuz, belli bir zümreye değil 
herkese hitap etme amacını gütmektedir. 
Hak ehliyeti konusunda kabul edilen 
eşitlik ve genellik ilkesi, hukukumu
zun demokratik özelliğe sahip olduğunu 
göstermektedir. Bu gün hak sahipleri 
ve köleler ayırımı kalkmıştır. Kadın 
ve erkek arasındaki eşitsizlik, 
enaza indirilmiştir(20).

3. Türk medeni hukuku ve borçlar 
hukuku laik karakterdedir.

Siyasal alanda lâiklik ilkesinin 
benimsenmesinden çok önce,
medeni hukuku ve borçlar hukuku, 
lâik ilkelere göre medeni hukuk ve 
borçlar hukuku ilişkilerini düzenle
miştir. Gerçekten bu alanlarda kişiler 
arası ilişkileri din kurallarının 
düzenlemesine imkân ver ilmemiş tir; 
örneğin ayrı dinden olma, kişilerin 

ehliyetini
^ birliğinin 

medenî nikâh esası benimsenmiştir(16).
4. Türle medeni hukuku ve borçlar 

hukuku, ferdiyetçi ve liberal eğilime
sahiptir.

Türk

8. Türk medeni hukuku ve borçlar 
hukuku, zamanın icaplarına uyabilen

özelliğineileri ve modern olmahak zedelememektedir; 
kurulmasında sahiptir.evlilik

Hukukumuzun bir özelliği de, 
zamanın gereklerine ve yeniliklerine 
uyabilen bir yapıya sahip bulunmasıdır. 
Medeni Kanunun ve Borçlar Kanununun 
bir çok yerlerinde hâkime geniş 
takdir yetkisi tanınmış; kanun boşluk
larının hâkimin hukuk yaratması ile 
doldurulması esası kabul edilmiştir. 
Böylece hukukumuz, elâstikî bir 
nitelik kazanmış; bununla devamlı 
olarak değişen ve yenileşen sosyal 
hayat gerçeklerinin hukuka uydurula- 
bilmeleri imkân sağlanmıştır (21).

S. Türle medeni hukuku ve borçlar 
hukuku, halkçı niteliktedir.

Medeni Kanunun ve Borçlar Kanu
nunun dili akıcı ve berrak, hükümleri 
açık ve aydınlıktır. Bu kanunlarla 
getirilen düzenlemeyi, yalnız hukuk
çular değil halktan her hangi biri

Anayasa ile 
siyasî hürriyet

edilengaranti 
yanında,

hukukumuzda ve borçlar hukukumuzda 
kişi hürriyetine ve şahsî teşebbüse 
^İŞ yer verilmiştir. 
serbesti, ahlâk gerekleri ile, diğer 
kişilerin hakları ile, aile bağından 
doğan

medeni

Ancak bu

.. vazifelerle, toplum (kamu)
yararı ile sınırlandırılmıştır (17).

5* Türk medeni hukuku ve borçlar 
hukukuf sosyal düşünceye yer vermiştir.

Hukukumuzda, ferdiyetçi ve 
lberai prensip ve kuralların yanında, 

gerek özel topluluklara, gerek kamu 
yararına verilen Önemle ve kişi
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Kaldı ki, gerek iktibas sırasında 
gerekse iktibastan sonra MK. ile 
BK.da yapılan değişikliklerle ülkenin 
özelliklerine ve toplumun ihtiyaçla
rına göre yapılan yan düzenlemelerde 
milli karakter daha da belirginleşmiş
tir"^).

de okuyup anlayabilir(22).
10. Türk medeni hukuku ve borçlar 

hukuku, milli niteliktedir.
Türk medeni hukuku ve borçlar 

hukukunun iktibas edilmiş kanunlardan 
oluşmasına bakılarak milli bir özel
liğe sahip olmasında tereddüt edilme
melidir. Ediş'in belirlediği gibi, 
İsviçre Medeni Kanunu ile Borçlar 
Kanununun iktibas edilmesi vakıası, 
hukukumuzun millî olmadığı anlamına 
gelemez. "Çünkü, uygulayış, yorumlayış 
ve metinleri anlayış birbirinden 
farklıdır. İktibas ile birlikte 
bizim uyguladığımız ve yorumladığımız 
metnin, İsviçre Medeni Kanunu (ve 
Borçlar Kanunu) ile ilgisi kesilmiştir. 
Özellikle Örf ve âdete, yahut teamüle 
yollama yapılan yerlerde milli nitelik 
açık ve seçiktir. İsviçre örf ve 
âdetleriyle teamüllerinin bizim 
hukukumuz bakımından uygulanma değeri 
yoktur. Türk Medeni Kanunu'nun (ve 
Borçlar Kanunu'nun) yollama yaptığı 
hallerde, yollama yapılan örf ve 
âdet ile teamüller, toplumumuza özgü 
ve toplumumuzda oluşmuş olanlarıdır.

Sonuç olarak, hukukumuzda, 
Cumhuriyetten sonraki dönemde hukuk 
inkılâbının ivediliği göz Önünde 
tutularak, kanunlaştırmada iktibas 
(resepsiyon) metodunun benimsendiği 
ve uygulandığı söylenebilecektir. 
Bunda, hukukumuz bakımından karar 
verdirici unsur olarak, İsviçre 
Medeni Kanununun ve Borçlar Kanununun 
modern kanunlar oluşları, ferdiyetçi 
ve liberal hükümlerin yanında sosyal 
adaleti gerçekleştirmeye yönelik 
sosyal muhtevalı kurallara yer veri
lişi, metin olarak açık ve sade 
yazılmış bulunması, hâkime geniş 
yetkiler verilmesi, kadm-erkek 
eşitliğinin benimsenmesi gibi sebepler 
sayılabilecektir(24).

Dipnotlar:

('D Bu konuda bkz. KANETİ, S., Türk 
Medeni Kanununun Atatürk İlkelerinin 
Işığında Yorumlanması, İÜHFM., c.XLV- 
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Olarak Medeni Kanun, İÜHFM., c.XLV- 
XLVII, sy.1-4, s.49 vd.; BAŞGİL,A.F., 
Önsöz, Medeni Kanunun XV. Yıl Dönümü 
için, İstanbul 1944, s.l vd.
(2) KANETİ, a.g.m., s.59.
(3) EDİŞ,S., Medeni Hukuka Giriş ve 
Başlangıç Hükümleri, 2.bası, Ankara 
1983, s.53-54.

açıklamalı)/Tatbikat 
Kanunu(Mukayeseli hukuk-ilgili mevzuat- 
mehaz metin-Yargıtay İçtihadı Birleş
tirme Kararları atıflı,notlu, açıkla
malı), İstanbul 1988, s.368.
(6) Bu yazı için bkz. YAVUZ, C., 
a.g.e., s.LXIII.
(7) Bu 
a.g.e., LXVIII.
(8) Tam metin için bkz. YAVUZ, a.g.e., 
s.LXIII-LXVII.
(9) Bu liste için bkz. YAVUZ, a.g.e., 
s.387.
(10) Bu yazı için bkz. YAVUZ, a.g.e., 
s.385.
(11) Bu yazı için bkz. YAVUZ, a.g.e., 
s.386.

Kanunu/Borçlar

yazı için bkz. YAVUZ, C.,

(4) Bu kavram 
bkz.AYİTER,F., 
alınması ve
Kanunun XV. Yıl dönümü için,' İstanbul 
1944, s.170 vd.

ve anlamı konusunda 
Yabancı 

milli hukuk,
hukukların 

Medeni

(5) Bu liste için bkz. 
Medeni Hukuku ve

(12) Tam 
a.g.e., s.385.

metin için bkz. YAVUZ,YAVUZ,C., Türk 
Borçlar Hukuku 

mevzuatı, c.l, Medeni Kânun (Mukayeseli 
hukuk-ilgili mevzuat-öntâsarı-Yargıtay 
içtihadı Birleştirme Kararları atıflı, 
tüm değişiklikler işlenmiş,

(İ3) Bu konuda bkz. EDİŞ, a.g.e., 
s. 38; İMRE,Z., Medeni Hukuka Giriş, 
3.bası, İstanbul 1980, s.106 vd.; 
ATAAY,A., Medeni Hukukun Genel Teorisi,notlu

62
^ .



bkz. BİRSEN,K., Medeni Kanunu lâfzile 
tatbikte hâkimin takdir salâhiyeti 
ve hukuki mesuliyetine dair düşünceler, 
Medeni Kanunun XV.Yıl dönümü için, 
İstanbul 1944, s.91 vd.; OKANDAN,R.G., 
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kanun rolü, Medeni 
dönümü için, 
vd.
(22) İMRE, a.g.e., s.106-107.
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XV.Yıl dönümü için, 
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için, İstanbul 1944, s.21 vd.; DEMIR- 

Türk Kanunu Medenisine 
Medeni Kanunun 

XV.Yıl dönümü için, İstanbul 1944, 
s.72 vd
(14) EDİŞ, a.g.e., s.41.
(15) Bu konuda bkz. İMRE, a.g.e.,
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s. 55. Ayrıca
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(25) Jürgen Baumann, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, yeniden gözden 
geçirilmiş 7. Bası, Bielefeld 1975, 
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(26) Baumann, a.g.e. , s.63
(27) Baumann, a.g.e., s.64
(28) Hans-Heinrich Jescheck, (çev: 

Oğuzhan), Almanya'da ceza
İstanbul

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 
c. XL.IV, sy. 1-4/1978, İstanbul 1980, 
s.18-20

nitelikleri hakkında bkz. Georges 
Vidal-^Joseph Magnol, Cours de droıt 
criminel et de science penitentiaire, 
c.I, 9.Bası, Paris 1947, s.23-24; 
ayrıca bkz. Garraud, a.g.e., C.I,
3.Bası, Paris 1913, s.165 vd.
(35) Türk Ceza Kanunu Gerekçesi için 
bkz. Erem, a.g.e., s.IX-X, IX
(36) 'Adalet Komisyonu Raporu için 
bkz. Erem, a.g.e., s.XI-XIV, XI

Teoman
hukuku reformu genel bölüm,

(37) 1 Mart 1926. Zabıt Ceridesi, 
zikreden Baha Arıkan, kendi sözleriyle 
Mahmut Esat Bozkurt, Adliye Dergisi, 
Mahmut Esat Bozkurt nüshası, sy.l(29) Baumann, a.g.e., s.67

(30) Jescheck, a.g.m., s.12 Federal 
Alman Ceza Hukuku reformu için bkz. 
Reinhart Maurach-Heinz Zipf,
recht, Allgemeiner Teil, 
yeniden gözden geçirilmiş 5.Bası, 
Itoidelbcrg-Karlsruhe 1977, s.57 vd.

Türkiye 
Laiklik, (Doktora

1944, s.20
Belirtelim ki, Mahmut Esat Bozkurt 

İnkılâp kanunlarını Meclise sunarken 
ATATÜRK'den etkilendiğini belirtmek
tedir: "Tarihe,

ek,

Straf- 
c.1/1, yüksek ve vefakar 

bütün hakikatlerin, 
mevzuu bahis

hatıranıza,
bütün çıpxülvlıklarıyle 
olduğu bu kürsüden küçük bir nokta 
etrafında tevakkuf ederek bir hakikati 
da tevdi etmek isterim. Bu Kanunları 
inkılâbın büyük liderinin ilhamından 
aldığım feyiz ile düşünerek teklif 
ettim", 17.2.1926 Tarihli Meclis 

Ceridesi, zikreden Arıkan,

(31) Zikreden Bülent Daver, 
Cumhuriyetinde 
tezi), Ankara 1955, s.93
(32) ATATÜRK' ün 1925 yılında Ankara 
Hukuk Fakültesini açış 
zikreden Daver, a.g.e., s.95

konuşması

Zabıt 
a.g.m., s.61848 İspanyol, 

bkz. 
Les codes 

1956,

(33) Örneğin 1822,
1852 Avusturya Ceza Kanunları, 
Hare Ancel-Yvonne Marx,

İtalyan Kanununun 
tercümesinin hazır oluşu nedeniyle 
iktibas edildiği hususunda görüşlere 
de rastlanmaktadır. Bkz. Sulhi Dönmez-

S.116, Doğumunun 
Atatürk Sempozyumu, 

Hukuku,

(38) Bu arada
Parispenaux europeens, c.I

s. XXIII
Kanunu soyut 

ve hukukî 
bir hukuk

Tartışmalar 
100. yılında 
Atatürk İlkeleri 
15-18 Aralık 1981, İstanbul 1983

(34) Gerçekten 1810 
kuralların, varsayımların 
formüllerin ağır bastığı
eseri olup, suçluyu gerçekler dışında 
soyut bir şahıs olarak gözönünde 
bulundurmakta, onu, yaşayan, ihtiras
lara ve çeşitli etkenlere açık bir 
varlık olarak görmemektedir. Kanun 
suçu, fizikî, ahlâkî ve ruhî etkenle
rin altında ortaya çıkan bir olay 
olarak değil, bütün bunların dışında 
kendisine has ve değişmez bir niteliği 
olan soyut hukukî bir varlık olarak 
kabul etmektedir. Bu görüşün sonucu 
olarak cezaî sorund.uluk, 
ruhî durumunu veya kişiliğini gozönüne 
simadan doğrudan doğruya suçun meydana 

döre hesaplandığı 
bütün

er,
ve Ceza

(39) İtalyan Kanunundan daha yeni 
kanunlar arasında 1986 Bulgaristan 
1905 Rus Ceza Kanunları sayılabilir.
(40) h Donnedieu de Vabres, La erişe 

du droit penal. La polıtıque
Etats autoritaires,moderne 

criminelle des 
Paris 1938, s.23

getirdiği
gibi cezaya da aynı 
failleri hakkında aynı 
hükmedilmek tedir.

Toplumsal savunmayı 
betiyle sağlamaya çalışan 
Kanununda cezanın ıslah fonksiyonu
geri plana atılmıştır; 1810 Kanununun

zarara
suçun 

ve eşit olarak

korkutma 
1810
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ATATÜRK*ÜN İDEALİ VE BAŞARISI

Yrd.Doç.Dr. Rauf VERSAN
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Hukuk Öğretim üyesiİstanbul
Milletlerarası

kendi ler ini-Sl avlarArnavutlar, 
destekleyen batılı büyük devletlerin 
miideıhale ve yardımları ile uzun 
yıllardan beri mensubu olarak yaşadık- 

İmparatorluğuna baş

Mustafa Kemal Atatürk'ün çağımı- 
büyük kişilerden 

Atatürkzın yetiştirdiği
olduğu şüphesizdir, 

herşeyden önce büyük bir askerÜ , 
fakat zamanla siyaset ve diplomasi 
alanında da büyük bir önder oldu.

d€iv3 e t

en
biri

OsmanlIları
kaldırmaya başladıkları, dolayısıyla 
batılı devletlerin de İmparatorluğa

edebilmeTarihte büyük askerlere ve 
adamlarına rastlarız ama bu her iki 
sıfatı da şahsınoa birleştiren pek

İşte Atatürk bu 
birisidir. Bir

etkili bir şekilde nüfuz 
imkânına kavuştukları yerdi, 
bir ortamda büyümüş olmak 
Kemâl'i iki şekilde etkilemişti:

Böyle
Mustafa

az insan görürüz.
kişilerden 

tarafta savaş adamıdır, diğer tarafta 
barış adamıdır. Sahip olduğu askeri 
kabiliyet milletini çöküntüden kurtar- 

sahip olduğu devlet 
milletinin yeniden

nadir
, vatanına bağlı bir 

Türk olmayan OsmanlI
Birincisi 

Türk olarak, 
vatandaşlarının İmparatorluğa karşı 
besledikleri kötü hislerden ötürü 
infiale kapılmıştı.

mış ve yine 
adamlığı vasfı 
doğuşunu sağlamıştır. İkincisi ise, dış dünyayı realist 

şekilde gözleyebilen bir kişi sıfatıy- 
le geleceğin batı dünyasında olduğuna 
ve eğer kendi ülkesi içinde bulunduğu

ondan

Atatürk'ün çabası, Türk milletini 
lâyık olduğu güçlü ve refah dolu bir 
hayat düzeyine ulaştırmaktı. 0, 
bunun ancak çağdaş uygarlık düzeyine 
kavuşmakla gerçekleşeceğini biliyor, 
buna mani olabilecek her kurum ve 
fikrin karşısında bulunuyordu. Bu 
sebepledir ki, Atatürk kültürde, 
sanatta, hukukta, yönetimde ve günlük 
hayatın herhangi bir cephesinde Türk 
milletini geçmiş yüzyılların karanlığı 
içinde bırakan ve ona geri kalmış 
toplum görünüşünü veren her türlü 
kurumu ve kuralları kaldırarak yerle
rine çağdaş uygarlığın rasyonel ve 
bilimsel anlayışını getirmek istiyordu.

atlatabilirse,zorlukları 
sonraki safhaların batılılaşma yolunda 
gerçekleşmesi gerekeceğine inanmıştı.

Atatürk bu inançları birlikte 
olduğu ve zamanla 'Jön Türkler' diye 
anılacak olan kişilerle de paylaşı
yordu. Ancak 0, ötekilerden 
gerçekçiydi. 
olan Jön Türkler mevcut siyasî düzenin 
bu düzene daha liberal bir içerik 
kazandıracak 
ıslahına inanıyorlardı. Atatürk ise 
temelde devrimciydi ve gerekliliğin© 
inandığı siyasî değişikliklerin en 
köklü bir şekilde yapılması fikrine 
bağlıydı. O, kendilerini herşeyden 
önce birer Osmanlı, Padişahın teb'ası, 
Müslüman ve dolayısiyle dinin hizmet
kârı olarak gören arkadaşlarından 
farklı olarak, halk egemenliğin© 
dayanan ve fakat Türklere özgü bir

daha
muhafazakârTemelde

tedbirlerlemeşrutî

Atatürk gençlik yıllarından 
itibaren Osmanlı devletinin girmiş 
olduğu çöküş sürecini en iyi kıstas
larla gözleyebilecek bir durumdaydı. 
Selânik'te doğmuştu. O bölge, yani 
Makedonya, doğu ve batı ırklarının 
birbirine karıştığı, orada yaşayan 
çeşitli milletlerin Yunanlılar,
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siyası nitelik taşıyan yepyeni bir 
anlayışın getirilmesini istiyordu.

Atatürk'e göre böyle bir anlayı
şın yerleşmesini engelleyen önemli 
bir unsur Hilafet-Sultanlık rejiminde 
saklı idi.. Teokrasiye dayanan bir 
egemenlik anlayışı ne kadar liberal
leştirilirse 
esasta yine 
kalınacak, dinin siyasî ve sosyal 
etkileri toplum içinde fikir hürriye
tine yer verdirmeyecek şekilde yorum
lanmaya devam ettirilecekti. O halde 
Mustafa Kemâl, için siyasî reform, 
bir anlamda dinî reform demekti.

Mustafa Kemâl'in subay olarak 
ilk defa Şam'a atanması, onun İmpara
torluğun içinde bulunduğu kötü durumu 
yakından görmesi bakımından iyi bir 
fırsat teşkil etmişti . Mustafa Kemâl 
burada birkaç arkadaşı ile birlikte 
'Vatan'
kurdu ise de 
böyle
imkân verecek bir ortama sahip değildi. 
Mustafa Kemâl'in Selanik'e dönerek 
burada tesis ettiği cemiyetin Make
donya şubesi de, kısa süre içinde, 
daha geniş bir teşkilâta sahip olan 
İttihat ve Terakki Fırkası ile birleş
mek zorunda kalmıştı.

İttihat ve Terakki Fırkası, Jön 
Türk devriminin kahramanı olan Enver 
Paşa'nın yönetimindeki 1908 hükümet 
darbesi ile güçlü bir teşkilât hâline 
gelmişti. Fakat Mustafa Kemâl, meşru
tiyetin ilânı ile işin tamamlanmış 
sayılamayacağını, köklü 
gerektiğini, ülkenin asıl 
bir siyasî parti ile beraber siyaset
ten arındırılmış bir orduya ihtiyacı 
olduğunu biliyordu. Bunun için de ya 
askerî görevliler Fırka'dan 
edip ayrılacaklar, ya da 
istifa edip Fırka'da kalacaklardı. 
Mustafa Kemâl bu düşüncesini Önce 
kendisinde uyguladı ve 
istifa edip kendisini tamamen asker
liğe verdi.

• Birinci Dünya Savaşının başlaması 
o zamana kadar edinmiş olduğu siyası 
ve askerî tecrübelerle ^vatanına 
hizmete hazır Mustafa Kemâl'in bu 
hazırlığını uygulamaya koyabilmesine 
vesile oldu.

Mustafa Kemâl, 
yanında savaşa

şiddetle karşıydı, 
stratejik ve taktik 
iyi biliyordu ve böyle bir ordunun, 
hele esaslı bir liderden de mahrum 
iken, 
ihtimâl

Alman ordusunun
problemlerini

savaştan
veremiyordu.

Osmanlı Devleti ister istemez Almanya'
nın

galip çıkacağına 
Çıksa bile

yörüngesine 
yine # kaybedecekti, 
savaşan güçler arasında denge kurup 
beklemek ve bu tarafsızlık statüsünü

girecek, neticede 
Yapılacak şey,

liberalleştirilsin 
aynı ilkelere sadık

mümkün olan en uzun süre devam ettir
mekti. Savaş nasılsa uzayacak, muhte
melen genişleyecek, hatta Amerika 
bile sonunda savaşa katılacaktı.

Enver Paşa ise aksi düşüncedeydi. 
Savaşın kısa süreceğini ve savaştan 
kârlı çıkmak isteniyorsa derhal 
Almanya safında savaşa girmek gerek
ti ğini savunuyordu.

Ekonomik ve siyasî yapıyı doğru 
teşhis edemeyen, büyük kişisel tutku
lara sahip Enver Paşa, selâmetle 
Asya'da kumlacak ve Pan-İslamizm 
esasına

adlı siyasî bir cemiyet 
(Ekim 1906) Suriye 

bir cemiyetin gelişmesine
dciy anan bir imparatorlukla 

inanıyor, bu inancı 
Pan-Germanizm

ulaşılacağına 
Alman imparatorunun 
hülyası ile âdeta bir uyum gösteri
yordu .
Enver Paşa, olup bittiye getirilerek 

sokulan Türk ordusunun daha 
Kaf kaslarda

Bu inançla harekete geçen

savaşa
savaşın ilk safhasında 
erimesine sebep olmuştu.

Kemâl,
safhalarda da savaşın Türkler aleyhine 
gelişeceğini görmüş, sonucu tahmin 
etmişti. Nitekim Osmanlı Devleti 
Mondros Mütarekesini imzalayarak (30 

itilâf

daha sonrakiMustafa

reformlar
kuvvetli devletlerinin1918)Ekim

ileri sürdüğü silâh bırakma isteğine 
eğdi. Bu mütareke, Osmanlı 

tarih sahnesinden
toyun
Devletinin artık 
silinmesine 
milletlerarası anlaşmanın ilk hazır
lığı niteliğindeydi. Örneğin 7. madde
de itilâf devletlerine güvenliklerini 
tehdit eden herhangi bir durum karşı- 

herhangi bir bölgeyi işgal 
yetkisi tanınmıştı. 
bile, galip devletlerin 
silah bırakması olarak değil, Osmanlı

teslim

zemin hazırlayan biristifa
ordudan

Fırka'dan
smda,

Yalnız bu hüküm 
mütareke'yi

Devletinin kayıtsız şartsız 
olması anlamında anladıklarını ortaya 
koyuyordu. Nitekim kısa süre sonra, 
askerî harekâta başlayarak ülkenin 
en önemli bölgelerini işgal ettiler.

Kemâl'in önderliğindeTürklerin Alman- 
girmelerine

Mustafa
Anadolu'da millî mukavemeti ortayalar ın
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Mustafa Kemâl'in mücadelesi 
sadece dış güçlerle

iç güçlerle idi.
OsmanlIçıkaran, işte bu durumdu.

Avrupadaki
kaybettiği gibi Arap dünyası da 
artık tamamen geçmişte kalmıştı. 
Savaşta yenilmek üzüntü vericiydi. 
Ancak Mustafa Kemâl bu âkıbeti daha 
Selanik'te iken sezmişti, 
ve tek düzen olma iddiasındaki irnpara-

yeryüzünden 
bir

değil, aynı 
Ülkede

topraklarınıDevleti zamanda
yapılacak bütün işler halk tarafından 
alınacak kararlara dayanacak, dolayı- 
siyle halkın genel arzusunu aksettire- 
çekti. İşte bu esas, Türk demokrasi

ye bugüne kadar
Evrensel

sinin doğmasının 
gelmesinin temelidir.torluklar yavaş 

silinecekler, 
siyasi teşkilât biçimi olarak ve

toplumları
reddetmeyen milli- devletlere bıraka
caklardı. 1848 yılından beri Batıda 
gelişmekte olan olaylar bu kıtayı bu

1918'den

yavaş 
yerlerini yeni birdenbireilgası

gerçekleşmedi. Mustafa Kemâl, Sultanla 
itilâf devletlerinin Ankara yüzünden 
birbirlerine düşmesini bekliyordu ve 
beklediği de oldu. Sultanlık kaldırıl
dı ve Sultan sürgüne gönderildi

ise düşüncesini 
"Dünya yüzünde

Saltanatın

diğerbiçimdekiaynı

sonuca doğru sürüklüyordu. 
itibaren Doğu dünyası da aynı yönde 
gelişmeye sahne olacaktı.

Hilâfet konusunda
şöyle açıklamıştı:
OsmanlI Devletinin çöküşünden sonra 

Devleti kurulmuştur. 
Devletini milletin

Türkiye
Türkiye

OsmanlI Devleti' nin yenilgisi., 
Mustafa Kemâl' i n yen i bir Tiiı k iye1 n i.n 
doğuşu hakkında!: ı eski görüşlerinin
kuvveden fiile çıkarılmasını sağladı. 
Eski devletin çürümüş kısımlarının 
atılması ile Türkün nabzının attığı 
ve hâlen ayakta kalan ana vatan 
topraklarında yepyeni bir Türkiye 
doğacak ve yaşayacaktı.

bir 
Yeni
vekillerinden kurulmuş olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi idare eder. Bu 
şartlar
Türkiye Devleti nam ve hesabına özel 
kanunu ile verilmiş olduğundan başka, 
bir hak ve yetki verilmek gerekirse, 
milletin hâkimiyeti sınırlanmış ve 
sonunda bu hâkimiyet bölünmüş olur 
ki, bu da eski hâlin geriye dönmesin
den başka birşey olamaz."(1).

yalnızHalifeye,içinde

Kemâl, mütarekenin 
imzalandığı günden beri planladığı 
milli mücadelenin temellerini kurmak 
üzere Samsun'a çıkar.

Amasya Tamiminde ilk ifâdesini 
bulan, Erzurum ve Sivas Kongreleri 
kararları arasında yer alan "istiklâli 
tam"^, yani milli egemenlik esası, 
milli mücadele devri iç siyasetinin 
olduğu gibi dış siyasetinin de ağırlık 
noktasıdır.
Mebusan tarafından kabul edilen ve 
Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından onaylanan Misak-ı Milli 

devletinin siyasî 
sınırlarını belirleyen belgedir.

Mustafa

Hilâfetin lâğvı, 
tarafından büyük bir itiraza uğramadı. 
Din ve siyaset arasındaki bağların 
bu şekilde koparılması, artık devlet 
idaresinde dine bağlı ilkelerin 
geçerli olamaması demekti. Bütün din 
mektepleri devlet mekteplerine çevril
di ve Batıdaki gibi, şeriat yerini 
lâikliğe terketti.

Atatürk, diğer alanlarda da 
milletin kaderini etkileyen reformlara 
girişmişti. Yeni yazı ve giyim tarzı
nın kabulü, modern aile düzeninin 
benimsenmesi,
alınması bu arada sayılabilir.

Türk halkı

İstanbul’da Meclisi

de millî Türk

Misak-ı Millînin önemi şuydu: 
Türkiye istediği 
oluyordu. Bu sınırlar, Mustafa Kemâl'
in anti-emperyalist ilkelerine uyumlu 
bir şekilde, yani, geniş topraklara

çiziyordu. 
Ayrıca bu sınırlar. Amerikan Başkanı 
Wilson'un Paris Konferansında teklif 
ettiği

batı kanunlarının
sınırlara sahip

Bütün bu hareketler, Atatürk'ün 
milleti için özlemiş olduğu 

çağdaş medeniyet düzenine ulaşmak 
çabasının
Büyük bir asker olan Atatürk gerçekte 
bir barış adamı idi. Türk milletinin 
mutluluğunu barış içinde yaşamak ve 
kalkınmakta

Türk

yayılmayacak şekilde çeşitli safhalarıdır.

sınırlardı. öte taraftan
Mustafa Kemal, Sovyetlerle de anlaşmış 
ve Türk - Rus sınırını başarı ile 
çizmişti.

Atatürk'ügörüyordu. 
milletlerarası bir lider ve devlet 
adamı vasfına ulaştırmış olan da bu 
özelliğidir.

(1) Balıkesir Konuşması, 7 Şubat 1923. Bkz. Yakın Tarihimiz, cilt 3, sh.62.
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ATATÜRK ve 1921 V£ 1924 ANAYASALARI

Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIZ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

A — GİRİŞ
OsmanlI İmparatorluğunda merkezi 

hükümet temsilcileriyle ayan temsilci
leri arasında karşılıklı, görüşmelerle 
tesbit edilerek imzalanan 1800 tarihli 
Senedi-İttifak, Türk Anayasa Hukukunun 
gelişim başlangıcını teşkil etmekte- 
dir(l). O tarihe kadar padişahın 
yetkilerini kısıtlayan bir belge 
olmamıştır. Ondan sonraki süreçte 
batılılaşma doğrultusunda 1839 Tanzi
mat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Humayunu), 
1856 Islahat Fermanı yayınlanmışlardır. 
Osmanlı İmparatorluğunun ilk yazılı 
Anayasası 1876 tarihini taşımaktadır.
Bu anayasa 1909 tarihinde geçirdiği 
değişikliklerden sonra 1909 Anayasası 
olarak da adlandırılmaktadır (2).

Birinci Dünya Savaşında OsmanlI 
Devletinin yenik düşmesi, anayasa 
hukukunda yeni gelişmelerin oluşmasına 
neden olmuştur. 30 Ekim 1918 tarihli 
Mondros Mütarekesi ile Anadolu' nun 
galip devletlerce işgal 
yurt içinde sert tepkilere yol açmış
tır. Atatürk'ün İstanbul'dan ayrılarak, 
19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak 
basması f yurt çapındaki 
bütünleştirecek koordineli bir çalışma 
aşamasının başlangıcını teşkil etmiş-* 
tir. batı emperyalizmine karşı
bir savaş niteliğindedir. Ayrıca, 
sadece Türk Tarihi için değil, emper
yalizm baskısı altında inleyen Uluslar 
^Çin de örnek olacak 
anayasa hukuku bakımından ise 19 
*yis 1919, Osmanlı imparatorluğundan 
^ diğer ülkelerden farklı ama o 
arece de önemli gelişmelerin başlan-!

olmuştur. Kurtuluş Savaşı, Türk 
joplumu için iç ve dış etkenlerin 

bir odak noktasıdır denilebiliri 3).

Osmanlı İmparatorluğundaki 1800 yılın
dan beri süregelen iktidarı sınırlama 
uğraşları ile birinci dünya savaşın
dan sonra, İmparatorluğun elinde 

topraklar üzerinde ulusal 
kurulması uğraşısı,

kalan son 
bir devletli 
bunun için de işgalci güçlere karşı 
bağımsızlık savaşı verilme zorunluluğu, 

hukukundaki gelişmenin iki
Bu iki

anayasa
dinamiğini teşkil etmiştir. 
etkenli dinamizm, bir taraftan bağım- 

bir devletin, diğer taraftan da 
demokratik bir 
dayanak olmuştur.

Ulusal bağımsız demokratik bir
Ata türle' ün

sız devletin oluşumuna

devlet oluşturma uğraşısı 
22 Haziran 1919 tarihli Amasya Genel- 
qesiyle(4), somutlaşmış bir görünüm 
alınıştır. Etkisini içte ve dışta 
gösteren gelişmelere vesile olan ve 
TBMM'nin kurulması yönünde aşama 
sayılan Erzurum Kongresi 23 Temmuz 
1919, Sivas Kongresi 4 Eylül 1919 
tarihlerinde yapılmıştır.
Sivas Kongrelerinde tespit olunan 
esaslar son Osmanlı Mebusan Meclisince 
Misak-ı Milli (Ulusal. And) 
altında 28 Ocak 1920'de onaylanarak, 
]7 Şubat 1920'de yayınlanmıştır(5).
16 Mart 192C'de İstanbul’un işgali 
üzerine, 18 Mart 1920'de Mebusan 
Meclisi* son toplantısını yaparak 
dağılmıştır. 19 Mart 1920'de Atatürk 
olağanüstü yetkilere haiz bir Meclisin 
Ankara'da toplanması teşebbüsüne 
geçmiştir. Erzurum ve Sivas Kongrele
rinde seçilen Heyeti Temsiliye başkanı 
sıfatıyla Anadolu'daki Komutanlık ve 
valiliklere bir genelge göndererek, 
yeniden seçim yapılmasını ve yeni 
bir meclisin kurulmasını istemektedir.

edilmesi, Erzurum ve

namı
direnişi

önemdedir.
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Atatürk'ün 
belirlediği

19 Mayıs 1919'dan sonra, 
genelgesinde

istediği 
haiz olacak

Ankara1da toplanmasını 
olağanüstü yetkilere 
meclise ihtiyatlı bir yaklaşımla, 
kuşku uyandırmamak ve tepki çekmemek

meclis (Meclis-i

Amasya
ilkelere, Erzurum ve Sivas kongrele
rinde alınan 
arzetmektedir. Meclis Hükümeti Sistemi, 
genellikle iç ve dış 
karşısında 
kabul edilerek 
Ülkenin içten ve dıştan gelen tehlike
lere 'karşı birlik ve beraberlik 
içinde bir bütün olarak karşı koymak 
amaçlanır. Bunun için bütün yetkiler 
bir organda toplanır.

olan Meclistir.

kararlara uygunluk
• amacıyla kurucu 

Müessesan) yerine, olağanüstü yetki
leri olan (Salahiyet-i Fevkaladeyi 
haiz Meclis) meclis kavramını kullan- 

tercih etmiştir. Bu genelge

tehlikeler
bulunulduğu zamanlarda 

yürürlüğe sokulur.
mayı
üzerine yeniden seçilen üyelerle ve 
İstanbul Mebusan Meclisinden gelebilen 
üyelerin katılımıyla TBMM, 23 Nisan 
1920’de Ankara'da açılmıştır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla 
b:rlikte Ulusal egemenliğe dayanan 
yeni bir devlet kuruluyordu. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Başkanlığa 
Mustafa Kemal'i seçti. Kurulan hükü
mete TBMM hükümeti adı verildi. 
Sonra da dış ve iç düşmanlara karşı 
mücadeleye başlandı. TBMM hem yasama 
hem de Kurucu Meclis işlevlerini 
görüyordu.

O da yasama 
Bu nedenleorganı

sisteme Meclis hükümeti adı verilmek
tedir. Sistem gereği devlet başkanlığı 
makamı yoktur, 1921 Anayasası, fiili 
örgütlenmeyi hukuksal çerçeve içine 
alırken, çok önemli temel ilkeleri 
belirlemekte, saltanat ve halifelikten 
hiç söz etmemekte, ama bu iki kuruma 
karşı "hakimiyet bila kaydu şart 
milletindir" (egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir), ilkesini koymak
tadır. Egemenlik padişahta değildir. 
Padişahtan alınan bir olgu da değildir, 
ulusundur. Saltanatı açıkça yıkmamakta, 
onun hukuksal ve fiili varlığına son 
vermek için zamanın koşulları olgun-

"İcra

B - 1921 ANAYASASI
23 Nisan 1920'de TBMM Ankara'da 

toplanarak 1 sayılı kararı ile kendi 
mevcudiyetini ve teşekkülünü ilân 
etti. 20 Ocak 1921 tarihinde de 85 
sayı ile yeni Türk Devletinin ilk 
anayasasını (Teşkilatı Esasiye Kanunu
nu) kabul etti.

a) Kurumsal Yapılanma

beklenmektedir.taştırması 
kudreti ve teşrii salahiyeti milletin 
yegane ve hakiki mümessili olan 
Büyük Millet Meclisinde tecelli ve 
temerküz eder" (Yürütme gücü ve 
yasama yetkisi ulusun tek ve gerçek 
temsilcisi olan Büyük Millet Meclisin
de belirir ve toplanır) demekle, 
1924 Anayasasında da kurallaştırılacak 
bir temel ilke benimsenmektedir (m. 2). 
Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi 
tarafından idare olunur ve hükümeti, 
"Büyük Millet Meclisi Hükümeti" 
adını taşır(6). Büyük Millet Meclisi 
vilayetler halkınca iki yıl için seçilen 
üyelerden oluşur. Yeniden seçilmek 
olanaklıdır. Seçimin yapılamaması 
halinde, bir yıl geciktirilebilir. 
Anayasa seçimlerin iki yılda bir 
yapılacağı kuralını öngörürken, yeni 
seçilecek
kadar eski meclisin görevini sürdüre
ceğini belirlenektedir. Böylece meclisin 
hukuki ve fiili varlığının sürekliliği 
benimsenmiştir ki, bu ilke 1924, 1961 
ve 1982 anayasalarında da geçerli
liğini
Meclisi, idare için taksim edilerek 
belirlenen 
seçtiği vekiller vasıtasıyla yönetir. 
Vekillere yön verebilir, gerektiğinde 
değiştirebilir de. Vekiller Meclis

Teşkilatı Esasiye Kanunu, Atatürk'
ün bilgisi dahilinde, İcra Vekilleri 
heyetince hazırlanarak, TBMM'nin 
oluşturduğu Özel bir komisyonda 
tetkik edildikten sonra Meclise
sunulmuş ve kabul edilmiştir. Ulusal 
bağımsızlık savaşının bütün şiddetiyle 

. devam ettiği bir süreçte TBMM'nin 
çok mühim ve lüzumlu işleri yanında, 
bir de anayasa gibi önemli bir kanun 
tasarısını görüşerek kabul 
hayranlık ve takdirle karşılanan bir 
olgudur. Meclis anayasa yürürlüğe 
girene kadar yasama ve yürütme güçle
rini kendi benliğinde toplamış, 
kararlarını vererek, kuralları koyarak 
devlet işlerini yürütmüş, yeni anayasa 
ile bu durum hukukî çerçeve içine 
alınmıştır. Başka bir deyişle siyasal 
pratik hukukileştirilmiştir. 24
maddeden oluşan bu anayasa ile ulus 
egemenliğine dayanan bir 
kurulmaktadır.

etmesi,

toplanmasınameclisin

Büyük Milletkorumuştur.devlet
Yürürlüğe girdiği 

donemin içinde fculunduğu koşullar 
nazarı itibara alınarak konvansiyonel 
sistemi öngörmektedir. Bu olgu esasen

kendisinindaireleri
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karşısında siyasi görüş ve bir programa 
sahip bütünlük arzeden bir organ 
değildir. Meclis teker teker seçer ve 
gerekli gördüğü takdirde değiştirebilir. 
Başka bir deyişle Büyük Millet Mecli
since seçilenler, azledilebilirler 
de. Tek tek ya da siyasi bir heyet 
halinde karar alma yetkileri yoktur. 
Kararları Meclis alır, uygulanmaları 
için de vekilleri görevlendirir. 
Vekiller meclis karşısında, emirlerini 
yerine getiren memurlar konumundadırlar. 
Büyük Millet Meclisi reisi, vekiller 
heyetinin de reis-i tabiisidir(md.9). 
İcra vekilleri heyetinin üyeleri, 
içlerinden birini kendilerine başkan 
seçerler. Meclis namına imza koymağa, 
vekiller heyeti kararlarını onamaya 
yetkili olan TBMM'nin başkamdir. Bu 
duruma göre TBMM, hem kararları veren 
hem de kendisi tarafından seçilen 
vekiller aracılığı ile uygulayan; 
başka bir deyişle, yasama ve yürütme 
yetkilerini kendisinde toplayan bir 
organdır. İllerin başındaki valiler 
TBMM1nin vekili ve temsilcisi statüsün- 
dedirler. 'Meclis üstünlüğü ve güçler 
birliği ilkesi ulusal bağımsızlık 
savaşının devam ettiği dönemde, 
Atatürk tarafından bütün gücüyle 
savunulmuştur(7).

Ülkenin iç ve dış düşmanlara 
karşı savaş durumunda bulunduğu 
olağanüstü dönemin anayasası olan 85 
sayılı 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu, temel hak ve 
yargıya ilişkin hükümlere yer vermemiş
tir.

güvenine sunuşu yerine, vekiller tek 
tek doğrudan doğruya meclisçe seçil
mektedir. İcra vekilleri heyetinin 
bu tarz seçilmesinin sakıncaları 
görüldü. Meclisçe ayrı ayrı seçilen
lerin bir araya gelmesiyle oluşan 
grubun birbirieriyle tutarlı ve 
uyumlu çalışabilmelerinde güçlükler 
belirmeye başlayınca, 47 sayı ve 4 
Kasjni 1920 tarihli yasayla(8), icra 
vekillerinin seçimi için adayların 
TBMM başkanınca gösterilmesi kuralı 
getirildi. Ancak bir süre sonra 
Meclis, icra vekillerini doğrudan 
doğruya seçmek konusunda ısrarlı 
olduğu için, 244 sayı ve 8 Temmuz 
1921 tarihli bir yasayla(9) bu seçimin 
her vekil için ayrı ayrı ve doğrudan 
doğruya yapılacağı kuralını tekrar 
yürürlüğe sokmuştur(md.1).

1921 Anayasası kurumsal olarak 
meclis üstünlüğü ve güçler birliği 
ilkesini benimsemiştir. Meclis üyele
rinin kendi aralarında fikirbirliği 
içinde oldukları amaç, ulusal bağım
sızlığın 
kurtarılmasıdır.

elde edilmesi, vatanın 
Bu günkü anlamda 

siyasal partiler mecliste yeralmamış- 
lardır. Ancak zaman ilerledikçe 
üyeler arasında fikir ayrılıkları 
teşekkül etmeye ve buna istinaden 
gruplar oluşmaya başlamıştır(10). 
Gruplaşmalar ve buna ilişkin tartış
malar sürüp giderken 10 Mayıs 1921'de 
Atatürk ve arkadaşları bir grup, 
ondan sonraki günlerde de karşıtları 
bir grup oluşturmuşlardır. Bu, TBMM'de 
Müdafaai Hukuk' çularm ikiye ayrıl
dığını göstermektedir. Bu gruplar 
"Birinci GRUP", "İkinci GRUP" olarak 
anılacaklardır. Ulusal Kurtuluş
savaşının sonlarına doğru bu 
gruplaşmalar adeta iktidar-muhalefet 
ikiliğine dayanan bir görünüm sergile
mektedir. Heyet-i Vekile, parlamenter
sistemde olduğu gibi, çoğunluğa
dayanan bir hükümet görünümündedir. 
Yürütme ile görevlendirilenler, 
meclisin tümünü değil, daha çok
azınlıkta olan bir grubu (İkinci 

karşılarında görmüşlerdir.

özgürlüklerle

b) Siyasal Yapılanma
TBMM 23 Nisan 1920'de açıldıktan 

iki gün sonra 
sayılı kararı ile "Kuvve-i icraiyenin" 
yani yürütme gücünün kurulmasına 
karar verdi. Yürütme gücünün nasıl 
oluşturulacağı ise, 3 sayı ve 2 Mayıs 
1920 tarihli yasa ile tespit edilmiştir. 
Bu yasada yürütme gücü için "icra 
vekilleri" kavramı kullanılmaktadır 
(md:l). Vekillerin TBMM'nin kendi 
üyeleri arasından seçileceği hükme 
bağlanmıştır. Buna göre, icra vekilleri 
tek tek TBMM ekseriyetiyle seçilecek
tir. İcra Vekillerinin kendi aralarında 
çıkacak ihtilafların çözüme bağlanacağı 
yer İcra Vekilleri heyetinde değil, 
TBMM'dedir. İcra vekillerinin oluştu
rulması parlamenter sistemden farklıdır. 
Bir başbakanın bakanlar kurulunu 
oluşturduktan sonra, parlamentonun

tarz25 Nisan 1920'de 5

Grup)
Heyet-i vekile ve bu heyette yer 

görevde kalabilmeleri vealanlar
göreve devam edebilmeleri için çoğun
luğun, yani Birinci Grubun desteğine 
muhtaçtırlar. Atatürk, başlangıçta 
savunduğu güçler birliği ilkesi 
görüşünde yumuşamıştır, 
görmüştür ki, vekillerin seçiminde 
tıkanıklıklar olmakta, zaman zaman

Pratikte
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bulunan Saltanat'mkaldırılmış 
yerine Cumhuriyeti ikame ederken, 
bir siyasal pratiği parlementer 
sisteme yakınlaştırarak hukukileştiri
yor, anayasal çerçeve içine alıyordu.

konumda_ birlikte çalışamayacak 
olan kimseler İcra Vekilleri heyetm- 

almaktadırlar(ll). Bunun
da

de yer
içindir ki, meclise karşı daha bagım- 

bir bakanlar kurulunun oluşturul-
Kısacasısız

sisteminden yanadır. C - 1924 ANAYASASIması
Parlamenter sisteme geçişi savunmakta, 
bakanlar kurulunun daha bağımsız bir 
şekilde oluşturulmasını arzulamaktadır. 
Bu yönde, saf meclis hükümetini 

• öngören 20 Ocak 1921 tarihli Anayasa, 
29 Ekim 1923 tarihinde 364 sayılı 
"Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı 
Mevadınm Tavzihan Tadiline Dair 
Kanun"la(lla) (Teşkilat-ı Esasiye 
Kanununun Bazı Maddelerinin Açıklığa 
Kavuşturularak Değiştirilmesi) değiş
tirilerek Cumhuriyet idaresi esası 
kabul olunmuştur. Bu kanuna göre, 
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 
İdare Usulü, halkın bizzat ve bilfiil 
idaro etmesi es.-'ana dayanır. Türkiye 
Cumhuriyetinin hükümet şekli Cumhuri
yettir (md.l) denildikten sonra, 
devlet başkanmın Cumhurbaşkanı (Tür
kiye Reisicumhuru) olacağı öngörül
mektedir. Cumhurbaşkanı TBMM Genel 
Kurulu tarafından, kendi üyeleri 
arasından bir seçim devresi için 
seçilir. Görevi, yeni Cumhurbaşkanı 
seçilene kadar devam eder. Tekrar 
seçilmek olanaklıdır(md.lO). Cumhur
başkanı devlet başkamdir. Bu sıfatla, 
gerekli gördükçe meclise ve vekiller 
heyetine başkanlık eder(md.ll). 
Cumhurbaşkanı, meclis üyeleri arasın
dan "başvekil"i seçer. Diğer vekiller 
"başvekil"ce meclis üyeleri arasından 
seçildikten sonra, heyet olarak 
cumhurbaşkanınca meclisin tasvibine 
sunulur. Meclis toplantı halinde 
değilse, toplanmasına kadar ertelenir 
(md.12). 364 sayı ve 29 Ekim 1923 
tarihli anayasa değişikliği ile 
Cumhuriyet ilan edilmekle beraber, 
85 sayı ve 20 Ocak 1921 tarihli 
"Teşkilat-ı Esasiye Kanunu"nun öngör
düğü kurumsal yapılanmada radikal 
bir değişiklik olmamıştır. 
üstünlüğü
muhafaza edilmektedir. 
başlı bir yürütme organı; Cumhurbaş
kanı ve meclisin tasvibini alabilen 
bir başbakan monte ediliyordu. Böylece 
29 Ekim 1923'te Cumhuriyet 
edilmekle parlamenter sisteme yakla
şılmakta, ancak meclis üstünlüğü ve 
güçler birliği ilkesinin yürürlüğü 
devam etmektedir. Esasen bu anayasa 
değişikliği, 1 Kasım 1922 yılında

364 sayı ve 29 Ekim 1923 tarihli 
"Teşkilat-ı Esasiye Kanununun Bazı 
Mevaddınm Tavzihan Tadili" başlıklı 
yasa ile değiştirilmesi ve Cumhuriye
tin ilan edilmesine rağmen, olağanüstü 
bir dönemde çıkarılmış bulunan 1921 

gereksinimlere 
bir konumda

cevap 
değildi. 

yürürlüğe girmesiyle 1876 
1909 değişikliği ile

Anayasası, 
verebilecek 
Esasen
Anayasasının, 
tümü yürürlükten kalkmamıştı. Bu 
anayasanın, sadece 1921 Anayasası 
prensipleriyle bağdaşmayan hükümleri 
geçerliliklerini yitirmişlerdi(12). 
TBMM, kurulduğu 23 Nisan 1920'den 
beri, çeşitli tarihlerde ve nedenlerle 
ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak 
için anayasal yaşam konusunu içeren 
kararlar almış, yasalar çıkarmıştı(13). 
İkinci TBMM'nin önemli uğraşlarından 
biri de, siyasal yaşamı bir bütün 
olarak düzenleyip anayasal çerçeve 
içine alarak kurallaştırmaktı. Bu 
amaçla hazırlanan anayasa taslağı, 
TBMM'de müzakere edilerek 20 Nisan 
1924 tarihinde 491 sayı ile kabul 
edilmiş, 23 Nisan 1924 tarihinde 
yayınlanarak 
Bazı değişiklikler geçirerek 1961 
Anayasası çıkarılana kadar geçerli 
kalan, altı bölümde 105 maddeden 
oluşan 1924 Anayasası, "basit, sağlam 
yapılı, kendi içinde tutarlı"(14) 
kısa metinden oluşan çerçeve nitelikli 
anayasadır.

girmiştir.yürürlüğe

a) Kurumsal Yapılanma
491 sayı ve 20 Nisan 1924 tarihli 

Anayasa, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da 
Samsun'a ayak basmasından itibaren 
girişmiş olduğu uğraşların önemli 
bir aşaması, bu nedenle birinci 
cumhuriyet devri siyasal yaşamının 
çerçevesini oluşturan bir metindir. 
19 Mayıs 1919'dan 29 Ekim 1923'de 
Cumhuriyetin ilanına kadar geçen 
süre ' içinde "Cumhuriyetin hazırlık 
safhası"(15) süresince siyasal yaşamda 
edinilen tecrübelere ve bu devrede 
hakim olan ruh ve prensiplere dayanı
larak hazırlanmıştır. Bu nedenle, 
1921 Anayasasındaki prensipleri 
kapsamakla beraber, bazı yeni ilkeleri

Meclis
ve güçler birliği ilkesi 

Sisteme iki

ilan
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birliği görevler ayrılığı" sistemi 
olarak adlandırılmaktadır(17). Hüküme
tin kurulmasına ilişkin husus da 
parlementer sistemde olduğu gibidir: 
"Başbakan, Cumhurbaşkanınca meclis 
üyeleri arasından tayin olunur. Öteki 
bakanlar Başbakanca meclis üyeleri 
arasından seçilip tamamı Cumhurbaşkanı 
tarafından onandıktan sonra Meclise 
sunulur. Meclis toplantı halinde 
değilse sunma işi meclisin toplanmasına 
bırakılır. Hükümet, tutacağı yolu ve 
siyasi görüşünü en geç bir hafta 
içinde Meclise bildirir ve ondan 
güven ister"(md.44). Hükümetin kurul
ması, 1961 Anayasasma(md.l02) ve 
1982 Anayasasına(md.109) benzemektedir. 
Bu haliyle birinci TBMM döneminde 
yürürlükte bulunan 1921 Anayasasının 
öngörmüş olduğu sistemden, daha sonra 
364 sayılı 29 Ekim 1923 tarihli 
"Teşkilat-ı Esasiye Kanununun bazı 
Mevadınm Tavzihan Tadiline Dair 
Kanun"la gerçekleştirilen anayasa 
değişikliğinden farklılık arzetmektedir. 
1923 değişikliğinde, başbakan ve 
bakanlar meclisin onayına sunulurken 
(md.12), 1924 Anayasasında "güven"
için meclise sunulma öngörülmüştür. 
1923 değişikliği ile bakanlık ve 
başbakanlık sıfatları ancak meclisçe 
onandıktan 
halde, 1924 Anayasasında ise (1961 ve 
1982 Anayasalarında) Cumhurbaşkanınca 
onandıktan sonra kazanılmaktadırlar. 
Bu sıfatları 
konumundaki kurumlarda 
gözlenmektedir. 1921 Anayasasından 
farklı olarak 1924 Anayasası, parle
menter sistemin temel niteliklerinden 
olan hükümetin "kollektif sorumluluğu" 
ilkesini benimsemişti:
"Bakanlar Kurulu 
politikasından birlikte" sorumluluğunu 
öngörmekle, genel politikanın birlkte 
saptanacağı, buna ilişkin uyuşmazlık
ların bakanlar kurulunun bünyesinde 
çözümleneceği belirlenirken, 
Anayasasının yürürlük sürecinde ve 
birinci TBMM döneminde, bakanlararası 
uyuşmazlıkların çözüm yerinin TBMM 
olduğu kabul edilmiştir("Büyük Millet 
Meclisi İcra Vekillerinin Sureti 
İntihabına Dair Kanun", 2 Mayıs 1920, 
Kanun No.3, md.4) (18).

Özetlemek gerekirse, 1924 Ana
yasasının kurumsal bakımından benimse
miş olduğu hükümet sistemi, meclis 
hükümeti ile parlementer sistemin bir

de kapsamaktadır. 1921 Anayasasının 
prensipleri kısaca şöyle ftözetlene
bilir: "Türk Milletini ancak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi temsil eder ve 
Millet adına egemenlik hakkını yalnız 
o kullanır"(md.4). "Yasama yetkisi 
ve yürütme erki Büyük Millet Mecli
sinde belirir ve onda toplanır"(md.5) 
denmekle 1921 sistemindeki kuvvetler 
birliği ilkesi benimsenmiştir. Hemen 
belirtmek gerekir ki, 1924 sistemin
deki kuvvetler birliğine ilişkin 
sistem farklılık arzetmektedir. Bu 
hususa aşağıda değinilecektir. "Meclis 
hükümeti her zaman denetleyebilir ve 
düşürebilir"(md.7, 2'nci fıkra), 
buna karşılık hükümetin meclisi fes
hetme yetkisi yoktur. "Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir"(md.3). 
Milleti ise Türkiye Büyük Millet 
Meclisi temsil ettiğine ve hükümetin 
her ne suretle olursa olsun meclisi 
feshedemiyeceğine göre, parlamenter 
sistemde geçerli olan, yürütmenin 
parlementoyu feshetme, buna karşılık 
parlementonun da yürütmeyi düşürebil- 
meyi içeren ve yürütme-yasama denge
sini sağlayan ilke yoktur. Onun 
yerine meclis üstünlüğü ilkesi benim
senmiştir. Anayasa görüşmeleri sıra
sında, hükümetin meclisi feshetme 
yetkisini içeren öneri, hakimiyet 
kayıtsız şartsız millete ait olduğu, 
temsilen ise TBMM*de tecelli ettiği, 
yasama ve yürütmenin Mecliste toplan
dığı, bu derece yüksek konumda bulunan 
meclisin, onun içinden oluşturulan 
bir organ tarafından (yürütme) feshe- 
dilebilmesinin akıl ve mantıkla bağ
daşamayacağı gerekçesiyle ve 
tartışmalardan sonra kabul edilmemiş
tir (16) .

kazanıldıklarısonra

kazandırıcı ve onay 
farklılıklar

uzun

46'ncı madde, 
hükümetin genel

1924 Anayasası, 1921 Anayasasının 
meclis hükümetini içeren hükümleri 
yanında, parlamenter sistemi içeren 
hükümlere de yer vermiştir, 
yetkisi ve yürütme erki Büyük Millet 
Meclisinde toplanır"(md.5) derken, 
yasama yetkisini doğrudan doğruya 
kendisi(md.6), yürütme yetkisini de 
"kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve 
tayin edeceği bakanlar kurulu eliyle" 
kullanılmasını öngörmüştür. Yürütmenin 
doğrudan doğruya 
yerine getirilmesi 
olanaksız olduğu bilincine dayanılarak 
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
aracılığı ile kullanılmasının öngörü]- 
mesi, anayasa hukukunda "Kuvvetler

"Yasama
1921

onun

TBMM tarafından 
pratik olarak

Kurulu
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1789 Fransızyaklaşıma sahip olup,
Devriminin etkisinde kalmıştır(21). 
Türklerin kamu hakları başlığını
taşıyan beşinci bölüm incelendiğinde, 
temel hak ve-özgürlüklerin sağlanması, 
XVIII. ve XIX. yüzyılda geçerli olan 
devlet iktidarının sınırlandırılması 
anlayışı ile 
düşüncesini belirlemek 
"cana, mala, ırza, konuta hiç bir 
türlü dokunulamaz"(md.7); "işkence, 
eziyet, zoralım ve angarya yasaktır" 
(md.73); "kanunda yazılı usul ve 
haller dışında kimsenin konutuna 
girilemez ve üstü aranılamaz"(md.76); 
postalara verilen kağıtlar, mektuplar 
ve her türlü emanetler yetkili sorgu 
yargıcı veya yetkili mahkeme kararı 
olmadıkça açılamaz ve telgraf ve 
telefonla haberleşmenin gizliliği 
bozulamaz"(md.81); hiç kimse kanunca 
bağlı olduğu mahkemeden başka bir 
mahkemeye verilemez ve yollanamaz"(md. 
77); "Türkler kanun karşısında eşit
tirler ve ayrılıksız kanuna uymak 
ödevindedirler. Her türlü grup, 
sınıf, aile ve kişi ayrıcalıkları 
kaldırılmıştır ve yasaktır"(md.69). 
Özgürlüğün tanımı, 1789 İnsan ve 
Yurttaş Hakları Bildirisinin 4. 
maddesinde yazılanın aynısıdır; 
"Hürriyet, başkalarına zarar vermeye
cek her şeyi yapabilmektir"(md.68). 
Herkes için sınırı ise, "başkalarının 
hürriyeti sınırıdır". Bu da ancak 
kanunla saptanır(md.68). Temel hak 
ve özgürlüklerin gerçekleştirilmesi 
devlet iktidarını sınırlandırmakla

karması olduğunu söylemek yanlış ol-
sisteminin1921mayacaktır(19). 

temel ilkeleri kurallaştırılırken, 
bunun yanında parlementer sistemdeki 
hükümetin kurulması(md.44), bakanların 
kollektif olarak sorumluluğu ile her 
bakanın "kendi yetkisi içindeki iş
lerden ve emri altındakilerin eylem 
ve işlemlerinden ve politikanın 
genel gidişinden tek başına sorumlu
luğu" (md. 46) ; 
sadece vatana 
tululacağı(md.41), çıkaracağı bütün 
kararların ilgili bakan ve başbakanın 
imzalayacağı, buna istinaden de 
sorumluluk başbakan ve ilgili bakana 
ait olacağı(md.39,41) gibi parlementer 
sisteme ilişkin ilkeler benimsenmiştir.

gerçekleşebileceği 
olanaklıdır.

Cumhurbaşkanının, 
ihanetten sorumlu

Devlet organlarının oluşturulma
sında seçime itibar edilerek halka 
dayanılacağı, bu nedenle saltanatın 
reddedilmekte 
Devleti bir 
diyerek belirleyen, devletin özellik
lerini, "Cumhuriyetçi, Milliyetçi, 
Halkçı, Devletçi, Laik ve Devrimci" 
olduğunu tespit eden anayasa, yargı 
hakkını ulus adına usul ve yasalar 
çerçevesinde bağımsız mahkemelerce 
kullanılacağını öngörmektedir. Ancak 
mahkemelerin bağımsızlığını ve bunu 
sağlayacak düzenlemelere yer vermemiş
tir. Mahkeme kararlarının TBMM ve 
Bakanlar Kurulunca değiştirilememesi, 
geciktirilememesi, yerine- getirilme
sinin engellenememesi(md.54), yargıla
manın açıklığı, herkesin hak arama 
özgürlüğüne sahip olduğu(md.59), 
mahkemelerin davalara bakma zorunlu
luğu gibi yargı ile ilgili temel 
ilkelere değinilerek ayrıntıların 
düzenlenmesini yasalara bırakmıştır. 
"Anayasanın hiç bir maddesi hiç bir 
sebep ve bahane ile 
işlerlikten 
kanun anayasaya aykırı olamaz" hük
müyle teorik olarak anayasanın üstün
lüğü belirlenmiş, 
sağlayacak bir kurum öngörmemiştir. 
Bu, mahkeme uygulamalarında ve dokt
rinde tartışmalara

"Türkiyeolduğunu 
Cumhuriyettir"(md.1)

olanaklıdır. Bu ise, temel hak ve 
özgürlüklerin anayasal çerçeve içinde 
belirlenmekle ölür. Temel hak ve 
özgürlükler, anayasal çerçeve içine 
alınmakla devlet iktidarını sınırlayan 
işleve sahip olduğu, devlet iktidarı
nın sınırlandırıldığı oranda kişilerin 
temel hak ve özgürlüklerinin gerçek
leşebileceği yaklaşımı, klasik anla
yışı ifade etmektedir.

savsanamaz ve 
alakonamaz. Hiç bir

bunu pratikte
1924 Anayasasında, zamanın ana

yasalarında yeni olarak düzenleme 
konusu olan sosyal ve ekonomik hak 

özgürlüklere(sosyal
toplu sözleşme, grev gibi 

hak ve özgürlükler) yer vermemiştir.

Temel hak ve' özgürlüklerin 
güvence altına alınmasına ilişkin 
kurumsal bir yapılanma öngörülmemiş, 
düzenlemeler ve sınırlarının belirlen
meleri . yasama

neden olmuş,
anayasanın yürürlük sürecinde kanun
ların anayasaya uygunluğunun sağlan
ması içtihatla kabul edilmemiştir(20). 
Böylece anayasanın yürürlük sürecinde 
anayasaya yargısı gerçekleştirileme
miştir.

ve güvenlik,
sendika.

1924 Anayasası temel
konusunda, klasik

hak ve 
birözgürlükler

organının takdirine
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ilk çok partili yaşama geçiş teşebbüsü 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır(28). 
Belirtmek gerekir ki, bu parti kurul
masını müteakip kapatılmamıştır. 
Kuruluşundan bir müddet geçtikten 
sonra, çağdaşlaşma yönünde yapılması 
düşünülen köktendi değişikliklerin 
Cumhuriyetin ve ülke bütünlüğünün 
tehlikeye girme belirtisi görüldüğünden 
yasaklanarak faaliyetten men edilmiş
tir. Bu da, daha Cumhuriyetin ilk 
yıllarında, Cumhuriyete sadık, çağdaş
laşma doğrultusunda yapılması düşünü
len köktendi değişikliklere engel 
olmayacak, ülke bütünlüğünü tehlikeye 
maruz bırakmayacak muhalif siyasal 
partilerin kurulması ve çok partili 
bir siyasal yaşamın arzulandığını 
göstermektedir.

bırakılmıştır.
b) Siyasal Yapılanma
Birinci TBMM, Atatürk'ün önder

liğinde ulusal bağımsızlık hareketini 
örgütleyen Müdaf ai Hukukçul ar' dan
oluşmuştur. Belirli bir süre sonra 
ikiye bölünerek birinci ve ikinci 
gruplar olarak ayrılmışlardır(22). 
Birinci TBMM'nin işlevini yerine 
getirdiği, meclisin yenilenmesi 
şartları oluştuğu gerekçesiyle 1 
Nisan 1923'te seçimlerin yenilenmesi 
kararlaştırılmış(23), 
seçimlerinde ikinci gruba 
olanlar aday gösterilmemek suretiyle 
tasfiye edilmişlerdir (24). Seçimlerden 
sonra
partilileşerek, önce 1924* te "Cumhuri
yet Halk Fırkası", daha sonra 1935'te 
"Cumhuriyet Halk Partisi" adını 
alacak olan "Halk Fırkası"nı kurmuş
tur (24a). Ancak bir müddet sonra, 
Türk toplumunun çağdaşlaşması yönünde 
köktendi değişikliklerin uygulamaya 
konulacağının anlaşılması üzerine, 
bunu benimsorEyip karşı olanlar Halk 
Fırkası'ndan ayrılmış, meclis dışında 
muhafazakar yandaşlarıyla birleşerek 
karşıt bir parti olan "Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası"nı 17 Kasım 1924'te 
kurmuşlardır(25). Böylece Cumhuriyetin 
ilan edilişini takip eden yılda 
iktidarda bulunan partiye karşı bir 
muhalefet partisi kuruluyordu. İstan
bul'da yayınlanan bazı gazeteler tu 
yeni kurulan partiyi destekliyorlardı 

Parti bünyesinde, çağdaşlaşma
düşünülen 
muhalefet

ikinci TBMM 
mensup

birinci grup 9 Eylül 1923'te

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası- 
kapatılmasmdan sonra Atatürk'ün 

belirlediği doğrultuda köktendi 
değişiklikler gerçekleştirilmiştir(29). 
Amaçlanan, çağdaş medeniyet seviyesine 
ulaşmaktır. Demokratikleşme sürecinde. 
Cumhuriyete sadık, yapılan ve yapıl
makta olan Türk toplumunun çağdaşlaş-

değişikliklere

nm

hedefleyenmasını
karşı olmayan, lâikliği benimseyen, 

istismar etmeyecek bünyeyedini
sahip olan muhalefet partisine ihtiyaç 
hissedilmekte ve istenmektedir. Eski 
başbakanlardan ve Paris büyükelçisi 
Ali Fethi Okyar, Atatürk'e yazdığı 
bir mektupta, yeni bir parti kurma 
arzusunu dile getirerek, tek partili 
bir sistem yerine, hükümetin yaptığı 
işlere ilişkin olarak özgürce^ eleş
tirecek Cumhuriyet'e ve lâikliğe 
bağlı bir parti kurarak, 
geçirmek isteğini belirtmek suretiyle 
Atatürk'ün

(26).
doğrultusunda yapılması 
köktendi değişikliklere 
edenler toplanmıştı. Meclisteki 
üyelerinin faaliyetleri, karşı çıkış
ları çağdaşlaşmaya ilişkin değişiklik
lere engel teşkil etme ve ülke bütün
lüğünün tehlikeye girmesine neden 
olma ortamı oluşturuyordu. Bu karşıt 
uğraşlar yanında dış etkenlerin de 
tahriki ve yardımı ile 11 Şubat 1925 
yılında Doğu'da "Şeyh Sait" isyanı 
olarak belirlenen ayaklanma patlak 
vererek, kısa zamanda yöre vilayetle
rine

yaşama

öğrenmekdüşüncesini 
Atatürk tuna ilişkin 

"Büyük Millet Meclisinde
istemiştir. 
cevabında; 
ve millet muvacehesinde millet işle
rinin serbest münakaşası ve hüsnüniyet 
sahibi zatlar ve fırkalarının içtihat
larını ortaya koyarak milletin âli 
menfaatlerini aramaları benim genç
liğimden beri aşık ve taraftar olduğum
bir sistemdir__ Memnuniyetle tekrar
görüyorum ki, Laik Cumhuriyet esasla
rında beraberiz. Binaenaleyh, Büyüle 
Millet Meclisinde aynı temele istinat 
eden yeni bir fırkanın faaliyete 
geçerek millet işlerini serbest 
münakaşa etmesini Cumhuriyetin esasla
rından sayarım(30) diyerek, Laik 
Cumhuriyete sadakatli bir partinin 
kurulmasını, tek partililiği Cumhuriyet

yayılmıştır(27). Bu isyanı 
için sıkıyönetim ilan 

4 Mart 1925'te çıkarılan 
"Takrir-i Sükun Kanunu" (Birlik-Düzeni 
Sağlama Yasası) ile hükümete etkin 
önlemler alması için yetki verilmiştir. 
Bu yasaya dayanılarak 3 Haziran 
1925'te 
Fırkası"

bastırmak
edilmiş,

"Terakkiperver Cumhuriyet 
kapatılmış, Cumhuriyetin
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tek partinin meclisteki çalışmalarını 
içerden denetlemek amacıyla, kendi 
üyelerinden oluşan bir "Müstakil 
Grup" oluşturuldu. Uygulamada başarı
sız olan "Müstakil Grup" daha sonra 
lağvoldu(35). İkinci Dünya Savaşından 
sonra, demokratikleşme ve çok partili 
yaşama geçme uğraşları devam etmiştir. 
Devrin Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı İsmet 
İnönün, 19 Mayıs 1945 Gençlik ve 
Spor Bayramı münasebetiyle yaptığı 
konuşmada, "Büyük Millet Meclisinin 
kudretli elinde olan milletin idaresi 
demokrasi yolunda gelişmesine devam 
edecektir(36); 1 Kasım 1945'de Meclis 
açış konuşmasında, "Tek eksiğimiz 
hükümet partisinin karşısında başka 
bir partinin bulunmamasıdır" (37) 
şeklinde görüş serdederek çok partili 
yaşama geçme arzusunu dile getiriyordu. 
19 Mayıs 1945 konuşmasından sonra,
18 Haziran 1945'te gerçekleştirilen 
TBMM ara seçimlerinde CHP aday göster
meyerek, bu parti dışında ve farklı 
görüşte olanların seçilerek Meclise 
gelmeleri sağlanmak istenmiştir. 
Daha sonra çok partili yaşama geçme 
isteğine uygun olarak ilk önce 18 
Temmuz 1945'te "Milli Kalkınma Partisi", 
onun ardından 7 Ocak 1946'da "Demokrat 
Parti" kurulmuştur. Böylece Cumhuriye
tin ilanından sonra iki başarısız 
teşebbüs yaşanmış üçüncü defasında 
çok partili yaşam sürecine geçilmiş 
oluyordu.

idaresinde arzulamadığını belirtmiştir. 
Bunun üzerine Fethi Okyar ve arkadaş
ları 12 Ağustos 1930'da "Serbest 
Cumhuriyet Fırkası"nı kurmuşlardır.

Yeni parti lâikliğe ve Cumhuri
yete bağlılığını açıklıkla ve kesin 
olarak belirtmiş, 
faaliyette bulunacağını açıklamıştır. 
Ancak parti kurulduktan kısa bir 
müddet sonra, tutucu güçler, lâik 
düşünceyi benimsemeyen tarikatlarla 
ilişkisi olanlar bu partide toplanmaya 
başlamışlardır. Parti genel başkanı 
ve yönetimde görev alanlar partiye 
sızmalarını önleme uğraşlarına karşın, 
tutucu, lâiklik ve Cumhuriyet karşıt
larının
engel olmak mümkün olamamıştır(31). 
İrtica tehlikesini sezen Atatürk, 17 
Kasım 1930'da partinin kendi kendisini 
feshetmesini sağladı. Arada kurulan 
diğer partiler de hükümet tarafından 
kapatıldı(32). İkinci çok partili 
yaşama geçme denemesi sonuçsuz kalmış
tır. Partinin kendini feshetmesinden 
kısa bir müddet sonra, Menemen'de 
Lâik Cumhuriyet'e karşı Nakşibendi 
tarikatına bağlı Derviş Mehmet "Mene
men İsyanı" olarak bilinen ayaklanmayı 
taşlatmış ve askerlik görevini yapmakta 
olan asteğmen Kubilay katledilmiştir . 
Partinin 17 Kasım fesihini müteakip 
23 Aralık 1930'da Menemen Başkaldırı
sının patlak vermesi, o zamanki 
şartlar gözönünde bulundurulduğunda, 
partinin siyasal hayattan çekilmesini 
Laik Cumhuriyet yararına haklı çıka
racak mahiyettedir. Parti yönetimine 
ve parti açıklamasına rağmen, Lâik 
Cumhuriyet karşıtlarının sızmalarına 
ve onların hazırlamış olduğu ortam 
nedeniyle Laik Cumhuriyet düşmanı 
bir başkaldırının oluşumu engellene- 
memiştir.

bu doğrultuda

kümelenmelerinepartide

Çok partili yaşamın ilk Millet-
Temmuz 

Yönetim
tarzı yoğun şekilde tartışma konusu 
olan bu seçimlerde muhalefet oldukça 
başarılı olmuş, seçimlere ilk defa 
katılmasına müsaade edilmesine rağmen, 
küçümsenmeyecek oranda meclise millet
vekili sokmayı 
İktidar değişikliği 
1950 milletvekili genel seçimlerinde 
gerçekleşmiştir.

vekili genel seçimleri 21 
1946'da gerçekleştirildi.

başarmıştır(38). 
ise, 14 Mayıs

İki deneme ile çok partili 
Cumhuriyet yaşamına müsait olmayan 
toplumsal yapının anlaşılması, demok
ratik yaşam süreci oluşturma uğraş
larına engel olmamıştır(33). Önceleri, 
Cumhuriyet Halk Partisi 1935 kurul
tayından sonra parti ile 
yapısı arasında bir kaynaşma görülmek
tedir.

1924 
sürecinde, 
Fırkası" ile 
Fırkası"

Anayasasının yürürlük 
"Terakkiperver Cumhuriyet 

"Serbest Cumhuriyet 
haricinde hem tek partili 

hem de çok partili siyasal hayat 
yaşanmıştır. Cumhuriyetin kurulmasın
dan beri iktidarda olan "Cumhuriyet 
Halk Partisi", 1950 yılında, tek 
dereceli gizli oy açık sayım esasına 
dayanarak gerçekleştirilen demokratik

çoğunluğunun

devlet

Partinin genel
içişleri bakanı olmakta, vilayetlerde 
valiler partinin il başkanlığı işle
vini üstlenmektedirler(34). Daha 
sonra bu uygulamaya son verildi. 
1939 yılında gerçekleştirilen Cumhuri1 
yet Halk Partisi kurultayını müteakip,

sekreteri

bir seçimde, halk
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kaybettiği
tarzda

ayrılarak muhalefete geçmiş, yerini 
seçimleri kazanan "Demokrat Parti"ye 
bırakmıştır. Demokrat Parti, 1924 
Anayasasının yürürlükte olduğu 
Masıy 1960 yılına kadar iktidarda 
kalmıştır.

anlaşılınca,
iktidardan

desteğini 
demokratik bir

değil, yürütme yasamadan doğmakta
dır (40).

1876 ve 1909 Anayasaları meşru
tiyetçi monarşiyi hedeflerken, 192.1 
ve 1924 anayasaları ideolojik olarak 
"Ulusal egemenliği ve Ulusal demok
ratik

27
devlet"i amaçlamaktadırlar. 

Kurumsal yapılanmaları, ulusal gerek
sinmelere cevap verecek konumdadırlar. 
Özellikle, 1921 Anayasasının 29 Ekim 
1923 değişikliği ile 1924 Anayasasının 
öngörmüş olduğu hükümet sisteminin 
dışardan alınma değil, ulusal olduğu 
söylenebilir.

D - SONUÇ
Egemenliğin kaynağının, tanrısal 

içerikten dışlanıp belirli ölçüde 
"beşerileşmesini" ifade eden (39) ve 
iktidarın kullan] fişim sınırlayarak 
anayasa hukukunun gelişim başlangıcını 
teşkil eden 1808 tarihli Sened-i 
İttifak ile başlayan süreçte,
Anayasası kabul
sokulmuştur. 1909 değişikliği ile bu 
gelişim devam etmiştir. Her üç belge 
de de egemenliğin paylaşımı söz 
konusudur. Bu, 
söylemek gerekirse, 
hükümdar arasında gerçekleştirilmek 
istenmiştir. İdeolojik olarak meşruti
yetçi monarşik siyasal düzeni anayasal 
çerçeve içine almak hedeflenmiştir. 
Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a 
ayak basması ve 23 
TBMM'nin kurulması, daha sonraları 
1921 ve 1924 Anayasalarının kabulü 
ile yürürlüğe sokulmaları anayasa 
hukuku bakımından büyük bir atılım 
teşkil etmektedir. Egemenlik paylaşıl- 
madığı gibi kaynağında ve niteliğinde 
büyük bir değişime uğramakta "kayıtsız 
şartsız" ulusa ait olmaktadır.

23 Nisan 1920'de TBMM'nin kuru
luşu yasama yürütme organları ilişki
leri bakımından özel bir öneme sahip
tir: Bu tarihe kadar, yasama organının 
belirmesi, yetkisinin saptanması 
hükümdardan (yürütme) koparıl an yetki 
mahiyetinde olmakta; yürütme yetkisi 
ise kaynak olarak yine hükümdarda 
kalmaktadır. Daha açık olarak ifade 
etmek gerekirse, bütün yetkiler 
hükümdarda (yürütme) iken, bu yetki 
tütünlüğünü kendisinde toplayan 
organdan yasama organı oluşuyordu. 
Yasama yürütmeden doğuyordu. 23 
Nisan 1920'de ise tüm yetkiler TBMM'de 
toplanmıştır. Bundan sonra Türk 
anayasa hukukunda yürütme gücünün 
oluşması TBMM yetkilerinden almakla 
ve onun yetkilerine bağımlı olarak 
gelişme süreci göstermektedir. 23 
Nisan 1923 öncesinin tam tersi bir 
oluşum yaşanmakta, yasama yürütmeden

Anayasal yaşam boyunca siyasal 
yapılanmada hedeflenen, tüm kurum ve 
kurallarıyla parlementer demokrasiyi 
kurmaktır. 
planda tutulan ve 
olan husus 

ülke

1876
edilerek yürürlüğe

Ancak bunu yaparken, ön 
bu gün de geçerli 

"lâiklik prensibi"ne
bütünlüğünü tehlikeye 

Özetle belirtmek gere- 
1921 ve 1924 Anayasaları, 
hukukunun gelişimine büyük 

ve bundan sonraki

çok soyut olarak 
halkla mutlak

uymak, 
sokmamaktır.
kirse, 
anayasa
aşama kaydeden 
gelişmelere de dayanak teşkil edebi
lecek mahiyette olan, ulusal gereklere 
uygun ve içinde bulunulan 
içindeki şartlar da gözönünde bulun
durularak hazırlanıp kabul edilen 
Atatürk'ün eserleridir.

zamanNisan 1920'de
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Toktamış ATEŞ, a.g.e., s.258; Mümtaz 
SOYSAL, a.g.e., s.178.
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TÜRK-İSVİÇRE BORÇLAR HUKUKU SİSTEMİNDE AHLÂKIN ROLÜ U)

Prof.Dr. Turhan ESENER
Marmara Üniversitesi Hukuku Fakültesi 

Öğretim Üyesi

Ahlâk kuralları
dalında olduğu gibi Medeni Hukukda 
da teori ve uygulama bakımından çok 
önemli bir rol oynar. Özellikle 
Kişinin Hukuku, Aile Hukuku, Miras 
Hukuku gibi alanlarda ahlâk kuralı 
ve adalet düşüncesi hukuk tekniği 
üzerinde etkisini kolaylıkla göster
mektedir. Böylece Medeni Kanunda 
ahlâk kuralı ile hukuk kuralı arasın
daki bu etkileşim, bazan ahlâk kura
lının hukuk kuralına dönüşmesi şek
linde kendisini göstermektedir.
Verilebilecek pek çok misâl arasında 
MK 2 gösterilebilir: "Msdaıi hakların kulla
nılmasında herkes haklarını kulla
nırken ve borçlarını yerine getirir
ken iyiniyet kurallarına uymakla 
yükümlüdür. Bir hakkın sırf başkasına 
zarar veren kötüye kullanılmasını 
kanun korumaz.'* Yine babalık karine
sinde MK 301 ve 302; Nafaka yüküm
lülüğünde MK 315; Mirastan mahrumiyet 
hallerini düzenleyen MK 520 birer 
Örnek olarak sayılabilir.

Bazan da Medeni Kanun, düzenle- I- ™ OLARAK AHLÂK KURALI
yici bir kanun hükmünün içerisine Ahlâk
ahlâkı da koymakta, açıkça ahlâk gerek kendilerine karşı
kuralına yollamada (atıfda) bulunmak- diğer insanlara karşı olan manevi
tadır. O zaman ahlâk kuralı tümüyle vazifelerini gösteren ve düzenleyici
medeni hukuk düzeni içinde yer almakta nitelik taşıyan davranış kuralları-
ve ahlâk kuralı c konuda hukuk düze- dır. Diğer bir deyişle, ahlâk kural-
ninin bir parçası olmaktadır(1). • ları bir toplumda, iyilik ve kötülük
Medeni Hukuk alanında meselâ MK konularında verilecek değer hükümle- 
23/11, 45/11, 71, 499 bent 3 gibi rine göre yapılması veya yapılmamasını
bazı hükümlerde ahlâk kuralı doğru- çpsteren davranış kurallarının tütünu-
dan doğruya Medeni Hukuk düzeni dür. "İyilik (Hayır) yapmak ", "Başka-
içinde yer almıştır. larmı sevmek", "fenalık yapmamak".

Borçlar Hukukuna gelince,, tu ^oplum içinde
alanda ahlâk kural]arı daha nisbî ve_____kijDŞe__olmak_L---- başkaları__ıçın__ y
W 3 Kââlm'îğârtarihînde _Marmara üniversitesi HuMç Fakültesi Diploma Törenin- 

de 1988/1989 mezunlarına son ders olarak verilmiştir.

sınırlı bir rol oynadığı böylece 
Borçlar hukukunun kendine özgü tek
niğinin daha fazla geliştiği göz
lenebilmektedir . 
ilişkilerinin çok çeşitli, 
ve geçici nitelik taşıması Borçlar 
Hukukuna büyük bir önem kazandırmak
tadır.

Hukukun her

Gerçekten, borç 
elâstiki

Ekonomik ve ticari hayatın 
büyük olayları ve dolayısıyla beşeri 
ihtiyaçların sağlanması 
Hukukuna

Borçlar
ait ilişkiler şeklinde 

ortaya çıkmaktadır(2).
Borçlar Hukuku tekniği içinde 

ahlâk kurallarına hangi amaçla atıfta 
bulunulduğu ve Borçlar ttJaicu tekniği ile 
hangi ölçüde bağdaşabildiğini incelemekte 
yarar olabilir. 
genel olarak ahlâk kuralı incelenecek, 
ahlâk ve hukuk kuralının karşılaş-

Ahlâk

Bunun için önce

yaptıktan sonra 
kuralının Borçlar Hukuku kuralı ile

haller üzerinde

tırmasını

birleştiği somut 
durulacaktır.

insanların 
ve gerek

kuralları
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ahlâk kavramıortaçağda
fikriyle

Böylece, 
sınıf
statik bir 
hakkmdaki 
Aklın Eleştirisi" ismindeki eserinde 

Ona göre, "insanlar 
şartsız emirler

"dürüst olmak"düşünceler beslemek", 
gibi kurallar ahlâk kurallarıdır.

sınırlandırılmış, 
ahlâk 

"Pratik
ahlâktır. Kant 
düşüncelerini1- Ahlâk Kurallarının Türleri

Ahlâk kurallarının başlıca iki açıklamıştır, 
şartlı emirler ve 
olmak üzere ikiye ayrılan birtakım 

tabi olarak yaşarlar."

türü vardır:
Bunlar, Objektif Ahlâk Kural

ları ve Sübjektif Ahlâk Kuralları'dır. emirlere
Şarta bağlı emirler, bir amaca erişmek 
için verilen şartlı emirlerdir. 
"Namuslu olmak istiyorsan, hırsızlık 

"sıhhatli olmak ister- 
gibi.

Sübjektif veya bireysel ahlâk 
kuralları, bir insanın kendi nefsine 
karşı olan ödevlerine ilişkin ahlâk 

"İçini temiz tut", 
ol", "kötülük yapmaktan 
"başkaları hakkında kötü

kurallarıdır, 
"dürüst 
kaçın", 
düşünme" gibi.

yapmamalısın", 
düzenli yaşamalısın"sen,

Bunlar hayatı düzenlemek amacı güder. 
Şartsız(mutlak) emirler insanın bir 
şarta bağlı
isteyen emirlerdir. Meselâ, 
yapmamalısın"
"asıl ahlakî emirler"

olmaksızın yapmasını 
'hırsızlık 

gibi. Kant'a göre, 
şartsız olan

Objektif Ahlâk Kuralları veya 
sosyal ahlâk kuralları ise insanların 
diğer insanlarla olan ilişkilerini 
düzenlemek amacını güden manevi 

Meselâ;
hırsızlık yapmamak.

emirlerdir.yoksullaragörevlerdir. 
yardım etmek,
başkalarına zarar vermemek gibi.

II- HUKUK VE AHLÂK KURALLARI
NIN KARŞILAŞTIRILMASI

1- Ahlâk Kuralları ile Hukuk 
Kuralları Arasında Benzerlik ve 
Yakınlık

Görüldüğü gibi sosyal ahlâk 
kuralları da hukuk kuralları gibi 
bir toplum içinde yaşayan insanlar 
arasındaki sosyal ilişkileri düzenle
mek amacını gütmektedir.

2- Ahlâk Kuralı Üzerine Hukuk 
Felsefesinde İleri Sürülen Görüşler

Denebilir ki, hukuk kuralları 
zaman ahlâkın koruyuculuğunu 

Ahlâk kuralları, hukuku 
iki noktada ilgilendirir. Birincisi, 
bir olay olarak: Pozitif Hukuk belirli 
sosyal olaylara uygulandığı zaman 
ahlâk kuralları ile ilgilenir. İkin
cisi, kanun koyucu norm koyarken 
ahlâk kurallarından esinlenmek zorun
dadır. Kanun koyucu ahlâk kurallarına 
aykırı bir hüküm koymamaya dikkat 
eder, çünkü ahlâka aykırı bir hukuk 
kuralı her türlü etki ve otoriteden 
yoksun kalır.

çoğu 
üstlenir.

Sosyal ahlâk kuralları ile 
hukuk kuralları arasındaki benzerlik 
ve ortak amaç, hukuk tarihi boyunca 
düşünürlerin ilgisini çekmiştir. Bu 
bakımdan hukuk ile ahlâk arasındaki 
ilişkileri açıklamak ödevini üstlen
miş olan hukuk felsefesinin rolünü 
takdir etmek gerekir, 
göre, "En yüksek fazilet, adalettir." 
Sokrates'in ise iki cümlesi meşhurdur: 
"Fazilet, bilgidir ve hiç 
isteyerek fenalık yapmaz, 
fazilet bilgi ise, ahlaksızlık bilgi
sizlik veya cehalettir. Eksiksiz bir 
bilgiye sahip olan kimse en iyi ve 
doğru olanı yapacaktır." Sokrates'in 
bu görüşü ahlâk tarihinde, özellikle 
18. yüzyılda çok tekrarlanmıştır. 
Aristotes, "Ahlâk" adındaki eserinde 
"faziletin ifratla, tefrit arasındaki 

-en doğru olanı, akla en uygun olanını 
bulmak" olduğunu söyler.

Eflatun'a

kimse 
O halde Ahlâk kuralı bir insana hayatta 

etmesi gerektiğini 
hukuk kuralı ona bir 

nasıl hareket edeceğini 
birlikte alıl âk

kuralı ve hukuk kuralı arasında bir 
paralellik vardır, 
insanın

nasıl hareket 
gösterirken, 
toplumda
emreder. Bununla

Her ikisi de, 
davranışlarını düzenleyen 

kurallardır. Böylece ahlâk kuralları, 
hukuk bakımından ondan ayrılmaz bir 
anlam ve önem taşır. Hukukun ideali 
ve son^ amacı olan adaletin temelinde 
de ahlak tulunur. çünkü, hukuk kural
ları adaleti gerçekleştirmeye yönelik 
objektif bir düzeni amaç edinmiştir. 
Böylece adalet, hukuk kuralıyla 
ahlak kuralı arasında bir köprü

En iyiyi
bulan, akıldır. Ortaçağda Augustinus, 
"En büyük faziletin Allah sevgisi ve 
İlahî iradeye insanın nefsini teslim 

der; ona göre en büyük 
"kibir ve azamettir".

etmesidir" 
günah ise

6
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vazifesi görür, diğer bir deyişle 
adalet, ahlaki alanı hukuk alanına 
bağlayan bir kavramdır. Diğer yönden 
ahlak kurallarının da hukuk kuralları 
gibi kendisine özgü yaptırımı vardır. 
Ahlâk kuralları ihlâl edilmeksizin 
ona uygun olarak hareket etmek insan 
için ahlakî bir vazifedir.

2- Ahlâk Kuralı ve Hukuk Kuralı 
Arasındaki Ayrılıklar

bir ahlâk kuralıdır. Fakat bir hukuk
kuralı değildir ve hukuki yaptırımı 
yoktur. Gerçekten, 
yoksulllara, özel olarak ayırt etmek
sizin bütün aile üyelerine, yardım 
edilmesini istemektedir.^ Yaptırımı 
olsa olsa insanın vicdanî duygusunu 

Buna karşılık hukuk

ahlâk kuralı

ilgilendirir, 
kuralı yardım yükümlülüğünün kapsa- 

daraltarak MK 315 ile sadecemini
usul fûru ve kardeşlerle sınırlamış 
ve ancak bu haller için bir hukuki 
yaptırımı kafcul etmiştir. Bu sınırlı 
durumda ahlâk kuralı hukuk kuralının

a) Yaptırım Farkı(3) : Her ne 
kadar ahlâk kuralının da kendine 
özgü bir yaptırımı varsa da, ahlâk 
kuralı ile hukuk kuralının yaptırım
ları farklıdır. Ahlâk kuralları din 
kuralları gibi maddi yaptırımdan 
yoksun oJup, toplumun duygularına 
dayanır. Ahlâk kurallarına aykırı 
hareket edildiğinde vicdansız, ahlâk
sız, saygısız gibi sübjektif, insanın 
içinde, vicdanında yer alan psiko
lojik yaptırımlar söz konusudur. 
Böylece ahlakî kuralın 
insanın dışında değil,^
Yapılan davranışın ahlakî olup olma
dığına karar vermeye yetkili olan 
yalnızca bireyin kendisidir. 
karşılık, hukuk kuralına aykırılığın 
bulunduğuna ancak insanın dışındaki 
bir otorite karar verir. Başka bir 
deyişle, ahlâk içe, hukuk ise dışa 
dönüktür. Gerçekten hukuk kuralı 
devlet gücüyle donatılmış kamu yara
rına yönelik pozitif ve sosyal bir 
yaptırımı haizdir.

bir parçası olmaktadır.
bb) Bazan da ahlâk ile ilişkisi 

sadece sosyal düzeniolmayan amacı 
ve barışı ve toplum yararını sağla
maya yönelik hukuk kuralları da 
vardır. Meselâ trafik kuralları tuna 
örnek olarak gösterilebilir.

Kapsam farkı bir şema ile gös
terilecek olursa(4);yaptırımı

içindedir.
M■HUKUK

Buna

SırfI AhLoK
Kurulları

■Hukuk ( 
Kuradan\

\ \S

\ \Hukuk kuralı-b) Amaç Farkı :
adaletin sağlanması olduğu 

halde, ahlâkın amacı bir hayır işin*11 
yerine getirilmesi yani iyiliğin 
fenalıktan ayrılmasıdır. Adaletin 
toplumsal bir değer taşımasına 
şılık, iyilik bir insanın vicdanında 
oluşan bir kanıdır.

Kif>ii-<K
HolluanKarçu Düzeninın amacı

İki daire arasında kesişen 
ahlâk kuralları ile 

ortak olduğu 
Kesişmeyerek dışarıda

kar- kısım 
kurallarının

ortak 
hukuk 
kısımdır.
kalan kısımlar ise sadece ahlâk ve
ya sadece hukuk kurallarıdır.Bazan ahlâkc) Kapsam Farkı : 

kuralının, bazan da hukuk kuralının 
diğerinden daha geniş olduğu görüle
bilir.

Küçük dairenin içindeki kamu 
düzeni hükümlerinin bir kısmı ortak 
bir kısmı ise sadece hukuk kuralıdır. 
En küçük dairedeki kişilik hakları 
ise ortak kısmın içinde yer almakta
dır.

aa) Ahlâk kuralı bazan hukuk 
kuralından daha geniştir. Mesela, 
"başkalarını sevmek", "yoksullara 
yardım etmek" bir ahlâk kuralı olduğu 
halde bir hukuk kuralı değildir. 
Çünkü bunlar, sosyal düzeni ve barışı 
sağlamak amacını gütmez.

Meselâ yoksullara yardım genel

Acaba Borçlar Kanunumuzda 
hangi ahlâk kuralları hukuk kuralla
rının arasında yer alarak onun bir 
parçası olmuşlardır?
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III- BORÇLAR HUKUKUMUZDA AHLÂKÎ 
VAZİFELERDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN 
TABİİ BORÇ SAYILMASI (BK 62, c.2; BK 
234/11 )

borç objektif hukuktan kaynaklandığı 
halde, ahlâkı vazife insanın vicdanınd a 
oluşaı bir keyfiyettir. Bundan başka 
eksik borç ifa edilinceye kadar borç 
mevcut olduğu halde, ahlâki vazifeden 
doğan borç, vicdana bağlı olduğundan, 
bir olaydan diğerine göre mevcut 
olabilir veya olmayabilir. Kaldı ki, 
ahlâkî vazife bir borç yapısı taşımaz; 
çünkü karşılığında bir sübjektif hak 
olmadığı gibi, mal varlığının ne 
aktif ve ne de pasif kısmına girmez 
ve mirasçılara intikâl etmez.

Ahlâkî vazifenin tayin ve 
tesbiti objektif bir ölçüye dayanır. 
Bu ölçü belirli bir ülke ve zamanda 
egemen olan ahlâkî telakkidir(8).

Ahlâkî vazife ifa edilmediği 
sürece hukuken 
getirmez. Alacaklı ifa 
bulunamaz. Ahlâkî 
edilmemesij.se, BK 41/11 de öngörülen 
istisnaî hâl dışında bir haksız fiil 
veya bir borcun ademi ifasını teşkil 
etmez. Ahlâkî vazifelerin sayılarak 
tam bir listesinin yapılması mümkün 
değildir. Bununla birlikte, meselâ, 
evlilik dışında doğan bir çocuğa 
tanıma dışında tabiî babanın yardım 
etmesi; bir kimseyi maddi veya manevi 
zarardan kurtarmak; tehlike altında 
bulunan bir kimsenin yardımına koşmak; 
bir kimseyi tehdit eden tehlikeyi 
haber vermek; ivazsız olarak yapılan 
bir hizmeti mükâfatiandırmak gibi.

Ahlâkî vazife, ahlâk kuralının 
toplumda yaşayan bir insanın yerine 
getirmesini emrettiği bir davranış
tır. Hukuk düzeni, ahlâkî vazifelerin 
devletin sağladığı zorlama araçları 
ile sağlanılmasmdan kaçınır ve 
bunların ifasını hukuk düzeninin 
dışında insanların vicdanına bırakır. 
Bununla birlikte hukuk düzeni, ahlâkî 
vazifelerin gönül rızasıyla yerine 
getirilmesini ister. Ahlâkî vazife, 
sadece kişilikle veya ssâdakat ile 
ile ilişkili olması sebebiyle değil, 
sosyal açıdan belirli önem taşı
dığı zaman hukuk alanına girmektedir. 
İşte ^ Borçlar Kanunumuz iki yerde 
ahlâkî vazifenin yerine getirilmesin
den söz eder:

1- BK 62 cümle 2'ye göre, 
ahlâkî bir vazifeyi ifa için 

verilen şey geri alınamaz." Bu hükme 
göre, ahlâkî vazifeden doğan borç 
için dava ve icra yoluna başvurula
mazsa da,
getirmeyi hukuken kendisini yükümlü 
zannederek ifa eden kimse haksız mal 
iktisabı (=istirdat) davası 
verdiğini geri
Meselâ, yukarıda da sözü edildiği 
gibi MK 315'te sınırlı olarak sayılan 
usul, füru ve kardeşlerin dışındaki 
bir akrabasına, 
ödemekle yükümlü 

olduğunu 
bulunan

bir sonuç meydana 
talebinde

vazifenin ifa

böyle bir borcu yerine

açarak 
isteyemeyecektir.

bir yeğenine, nafaka 
olmadığı halde 
zannederek bir 

kimse verdiğini 
istirdat davası açarak geri alamaz. 
Yine üvey evladına askerdeyken veya 
evlenirken yardım eden kimse bunları 
geri is teyemez(5).

^234/11 sonuncu cümleye 
göre: "Ahlâkî bir vazifenin yerine 
getirilmesi bağışlama sayılamaz." 
Ahlakı bir vazifenin ifasının hukukî 
bir zorunluluk doğurmadığının bilin
mesine rağmen ifa edilmiş olması bir 
bağışlama 
Meselâ, 
edilen uzak

yükümlü
yardımda

niteliğinde 
yukarıdaki

A ^ Kısaca denebilir
ahlakî bir borç yerine getiril

mişse, bu ifa geçeriidir, fakat dava 
ile geri alınamaz. Çoğunlukla yazar
lar (6) ahlâkî vazifelerden doğan 
borçları tabiî borç (obligatio natura- 
lis)

değildir, 
örnekte sözü 

bir akrabaya yapılan 
yardım, tehlike altında bulunan bir 
kimseye yardımda 
bağışlama

ki,

bulunulması bir
. donandi)

eşkıl etmez. Zira, burada mevcut ve 
geçerli tir borcun yerine getirilmesi, 
ifa sebebi(causa solvendi) söz 
sudur.

sebebi(causa
veya eksik borçlar 

saymaktadırlar. Çünkü ahlâkî vazife
den doğan bu borçlar ifa edilebilir, 
fakat dava ve icra yolu ile ifa 
edilememe kıstasına uygundur, 
karşılık Angel(7), 
ifası

arasında

konu-

. Buna
ahlâkî vazifenin 

ile eksik borç kavramının 
dayandıkları esas bakımından

BK 234/II 
ratio legis'i 
ifasını şekil yönünden 
mektir(9). 
rinde.

sonuncu cümlesinin 
ahlâkî vazifelerin 

güçleştirme- 
Yargıtay 4.HD. bir kara- 

234/11'nin
bazı

farklar görmektedir. Ona göre, eksik BK sonuncu
8



cümlesindeki kuralın ahlâkî bir 
vazifenin ifası taahhütlerine de 
uygulanması gerektiğine karar ver
miştir (10). Böyle bir taahhüt şekle 
bağlı olmayıp sözlü şekilde yapılsa 
dahi, taahhüdün gayrımenkule ilişkin 
olması durumu hariç, bu taahhüt 
geçerli olur.

almabilmeli yani 
açılabilmelidir.

b) Geniş bir yoruma göre ise, 
BK 65, BK 61'deki ilkeyi daraltmıştır. 
Batıl olan bir akdin ifası için 
yapılan edanın istirdat edilebileceği 
kuralı Roma Hukukundan etkilenen 
diğer mevzuatta olduğu gibi BK 65 
ile
Öyleyse ister ahlâka aykırı amaç 
güden taahhüdün karşılığı ücret, 
isterse ahlâka aykırı olarak yapılmış 
bir sözleşmenin ifası için yapılmış 
bir eda söz konusu olsun, edada 
bulunan kimse verdiğini geri alamaz. 
Meselâ bir kimseyi öldürtmek için 
yapılmış olan 
süzleşneye cfeycnarak edada bulunan kimse 
verdiğini geri alamaz ve istirdat 
için dava açarsa bu davası red olunur. 
Diğer taraf karşıt bir edada bulunmuş 
olsa dahi yine istirdat mümkün değil
dir. Gerçekten Roma Hukukundan gelen 
bir prensibe göre, ahlâka aykırılıkta 
taraflar eşit durumda bulunuyorlarsa, 
iktisab edenin durumu diğerinden 
üstün tutulur.

Geniş yorumu tercih eden hukuk
çulara göre, BK 65 alıl âk £ yarar 
düşüncesiyle konulmuş bir hükümdür. 
Bu madde ile kanun koyucu, ahlâka 
aykırı bir amaç elde etmek için 
edada bulunan kimseyi cezalandırmakta 
ve yapılmış olan işlemin iptali ile 
edanın istirdadı talebinin yaptırımı 
olan devlet yardımını reddetmektedir.

BK 65'in Borçlar Kanunumuzda 
yer almasının sebepleri şöyle özet
lenebilir :

istirdat davası

HAKSIZ İKTİSAPTA İADE 
BORCUNUN AHLÂKA AYKIRILIK SEBEBİYLE 
KALDIRILMASI (BK 65)

IV- daraltılmış bulunmaktadır.

BK 65'e göre "haksız yahut 
ahlâka mugayir bir maksat istihsali 
için verilen bir şeyi istirdada 
mahal yoktur."

Ahlâk kurallarına aykırı bir 
amaç ile yapılan bir kazandırıcı 
işlem zenginleşen yani mal varlığının 
aktif kısmında bir çoğalma veya 
pasif kısmında bir azalma olan kimse
nin iktisabı muhakkak ki haksızdır. 
Meselâ, suç işlemesi için veya yasak
lanmış bir kumar salonunu işletmek 
için bir kimseye verilen para haksız 
iktisaptır. Haksız olarak, geçerli 
bir iktisap sebebine dayanmaksızın, 
mal iktisap eden kimse BK 61'de 
ifade edilen genel kural gereğince 
onu iadeye mecbur olmalıdır.

ahlâka aykırı bir

Ancak kanun koyucu bu kuralı, 
sebebiyle istisnaî olarak 

bulunmaktadır. Şöyleki
ahlâk 
daraltmış
kazandırıcı işlem ile bir kimseye 
ahlâka aykırı bir amaç elde etmek 
için bir şey veren kimse verdiğini 
geri isteyemez (11). Her iki taraf 
ahlâka aykırı bir amaç izlemişse, 
ahlâka aykırı işlem amacına ulaşmamış 
olsa bile verilen şey geri alına- 
maz(12). B-ktk tekniği açıkmdsn EK 65'in y>- 
*uriUrırasında zorluk vardır.

BK 65' de yer cilan hüküm iki 
anlamda yorumlanabilir (13):

a) Edada bulunan kimseyi ahlâka 
aykırı hareket ettiği için verdiğini 
geri alamamak suretiyle cezalandırmak.

b) Ahlâka aykırı bir amaçla 
edada bulunmaya niyetli olan kimse, 
bunu geri alamayacağını bilirse, 
edada bulunmaktan vazgeçebilir.

c) Ahlâka aykırı bir amaçla 
yapılan edayı alan kimse bunu iade 
etmeyeceğini bilirse, muhtemel olarak 
ahlâka aykırı işlemi yapmayacaktır.

Bununla birlikte şurası bir 
gerçektir ki, BK 65*deki kuralın 
uygulanması sonucu zenginleşen kimse 
edayı geri vermekten kurtulduğu için

a) Dar bir yoruma göre (14), BK 
65 sadece taahhüt ve vaad edilen 
ahlâka aykırı hareketin karşılığını 
teşkil eden edaya uygulanmalı, fakat 
tarafların ahlâka aykırı bir amaç 
elde etmek için yaptıkları bir söz
leşmeden doğan edaya uygulanmamalıdır. 
Başka bir deyişle ahlâka aykırı bir 
sözleşmeyle her iki taraf da ahlâk 
kurallarını 
sözleşme ahlâka aykırılık sebebiyle 
batıldır. Batıl bir akdin ifası için 
yapılan eda ise kural olarak geri

ihlâl ettiklerinden
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tazmin etmekle yükümlü kılmış- 
BK 41*deki kusur sorumluluğunun

ahlâk zararı 
tır.
unsurları kusurlu davranış, zarar, 
sebebiyet ilişkisi ve hukuka aykırı
lıktır.
açıklamak için ileri sürülen objektif 
teoriye göre(18), hukuka aykırılık 
kişilerin mal ve şahıs varlıklarını 
korumaya yönelik emredici nitelik 
taşıyan genel davranış kurallarına 
aykırı bir harekettir. Başka bir 
deyişle hukuka aykırılık, başkalarına 
zarar vermeyi yasaklayan bir ka
nun hükmünün

ahlâka aykırılık sebebiyle 
kuralının tasvip etmediği bir avantaj

Bu durumu dik-sağlamış olmaktadır, 
kate alan içtihatlar bazı hallerde 
BK 65'in uygulama alanını sınırlaya
rak istirdat davasını kafcul etmek-

Hukuka aykırılık kavramını

tedirler.
Örnek 1 : Ahlâka aykırı bir

akde dayanarak edada bulunan kimse 
yaptığı bu eda ile hukuka veya ahlâka 
aykırı bir amaç izlemiyorsa istirdat 
davası açarak verdiği şeyi geri ala
bilir (15). ihlalidir.

Örnek 2 : Edada bulunan kimse 
bu edanın hukuki sebebini teşkil 
eden akdin ahlâka aykırı olduğunu, 
mazur görülebilecek bir hata sebe
biyle bilmiyorsa ona karşı BK 65 
ileri sürülemez ve verdiği şeyi geri 
alabilir(16).

Örnek 3 : Edada bulunan kimse 
sezginlikten yoksun olduğu için veya 
hile ile veya ikrah altında ahlâka 
aykırı olan akdi ifa etmişse, kendi
sine karşı istirdat davası açılan 
kimsenin BK 65'i ileri sürmesi bir 
hakkın kötüye kullanılmasını teşkil 
edeceğinden aldığı şeyi geri vermek 
zorunda kalacaktır(17).

Ancak, BK 41/11 ile kanun 
ahlâk duygularına saygıyı sağlamak 
amacıyla ahlâka aykırı olarak kasden 
başkasına zarar veren davranışı da 
hukuka aykırılıkla bir tutmuştur(19). 
Alman Medeni Kanunu 826 dan esinle
nerek Türk-İsviçre Hukukuna alman BK 
41/11 ye göre ahlâka aykırı bir 
fiille başka bir kimsenin zarara 
uğramasına bilerek sebebiyet veren 
şahıs, o zararı tazmine mecburdur. Bu 
maddenin uygulama şartları şunlardır:

a) Sosyal ahlâka, halkın vic
danına, adalet anlayışına aykırı bir 
davranış.

b) Zararın bilerek kasten 
verilmiş olması.

c) Ahlâka aykırı davranışla 
verilen zarar arasında bir sebebiyet 
ilişkisinin bulunması.

Böylece İsviçre Federal Mahke
mesi muhtelif kararlarında BK 65'in 
iyiniyet kurallarına aykırı olarak 
ileri sürülemeyeceğine karar vermekle 
BK 65'in uygulama alanını sınırlamış 
fculunmaktadır. Beklenen, edada bulu
nan da, tunu alan da yapılan edanın 
geri alınıp alınamayacağını önceden 
kesin

Bu takdirde
için hukuka aykırılık

zararın tazmini
aranmayıp

sosyal ahlâka aykırılık yeterlidir. 
Hattâ, şartları gerçekleşmişse manevi 
tazminat dahi istenebilir. Bu durum 
ahlâk

olarak bilemeyeceklerinden 
ahlâka aykırı olarak edada bulunmak
tan kaçınacaklardır.

kuralının hukuk kuralından 
geniş olduğunu ve kanun koyucunun 
ahlâka verdiği önemi ortaya koymakta
dır.

BK 65 ahlâkı düzenleyen bir 
kamu düzeni hükmü olduğundan hakim 
tarafından re'sen (ex officio) dik
kate alınır.

Bilerek bir kimseye
verilmesi aynı zamanda hukuka aykırı- 
lık teşkil ediyorsa o zaman BK 41/11 
değil BK 41 uygulanacaktır (20).

zararZenginleşen kimse kendi iradesi 
ile verilen şeyi iade ederse, bu da 
bir ahlâkî vazifenin yerine getiril
mesidir. Bj sebeple bağışlama sayılrrozte 234/-

V- AHLÂKA AYKIRILIĞIN HUKUKA 
AYKIRILIKLA BİR lUIULMASI (BK 41/2)

Borçlar Kanunumuz 41/1 madde
sinde haksız fiil sebebiyle ortaya 
çıkan sorumluluğun yaptırımını tesbit 
etmiş ve zarar veren kimseyi bu

Türk ve İsviçre Hukukçularının 
çoğunluğu tarafından tasvip 

gören BK 41/11 doktrinde bazı yazarlar 
(21) tarafından eleştirilmiştir.
9°re ı *ıukuka aykırılığın yalnızca kanunun 
değil yazılı olmayan hukuk kuralları
nın ihlâli şeklinde anlaşılması

büyük

Buna
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gerektiğini ve bu takdirde de BK 
41/11'ye gerek kalmayacağını ileri 
sürmüşlerdir.

Biz, Schwarz gibi(22), tamamen 
ahlâka dayanan, halkın vicdanını 
rahatlatan BK 41/11'yi gereksiz 
görmek şöyle dursun bilâkis BK 41/11'- 
nin sadece kasd halinde değil BK 
41/1 gibi ihmal halinde de uygulan
masının doğru olacağını zannediyoruz. 
O zaman yapılacak iş BK 41/11'deki 
"hilerek" kelimesinin kanun metninden 
çıkarılarak BK 41/1 ve II arasında 
paralelliğin sağlanması olacaktır.

BK 41/11'nin uygulanabileceği 
örneklere misâl olarak;

a) Satıcı S, birinci alıcı 
A,'ya satmış olduğu şeyi daha ona 
teslim etmeden ikinci alıcı A 'ye 
satmış ve teslim etmiş olması halinde 
mülkiyet teslim sebebiyle A2' ye 
geçecek, ancak A., S'den^ tazminat 
isteyecektir. Fakat A2, ahlâka aykırı 
olarak A,'i bilerek^ zarara sokmak 
amacıyla şeyi satın almışsa A., 
A-'ye karşı 41/11'ye dayanarak tazmi
nat davası açabilir(23).

yapma yetkisini i. veren iradenin bağım
sızlığı (autonomie de la volonte) 
doktrininde aramak gerekir. Temeli 
felsefeden ve ahlâktan kaynaklanan(24) 
bu doktrini kabul eden hukuk düzeni, 
hukuk sujelerine aralarındaki hukuki 
ilişkileri diledikleri gibi düzenleme 
yetkisi verir(25). İradesi hür olan bir 
insan serbestçe kendisini yönetmeli 
kendi kaderini kendisi belirlemelidir. 
Türk-İsviçre Borçlar Hukuku sözleşme 
serbestisi ilkesini kabul ederken 
hukuk felsefesine hayranlık duyan 
Eugen Huber 19. yy.daki Neokantizm 
fikirlerden esinlenmiştir. Buna 
göre, sözleşme serbestisi insanın 
aklı ile bulduğu evrensel ahlâk 
kuralları ile sınırlı olmalıdır.

Roma Hukukunda da kabul edilmiş 
olduğu gibi, bir sözleşmenin ahlâk 
kurallarına aykırı olmasının bir 
butlan sebebi olduğu diğer hukuk 
sistemlerinde 
ilkedir. BK 19'da ahlâka aykırılık

sınırları

7e kabul edilmiş bir

seıtestisininsözleşme
arasında sayılırken BK 20 ile ahlâka 
aykırılığın yaptırımı düzenlenerek 
sözleşmenin batıl sayılacağı hükme 
bağlanmıştır. Böylece kanun koyucu, 
toplumun temel değerlerinden birisi 
olan bir ahlâk kuralının sözleşme 
ile ihlâl edilmiş olması halinde o 
sözleşmeyi batıl saymaktadır. Böylece, 
ahlâka aykırılık hukuka aykırılıkla 
aynı sonucu meydana getirmekte ise 
de arada yine de fark olduğunu kabul 
etmek gerekir. 
sebebi hukuk 
atıf yaptığı bir ahlâk ilkesidir(26). 
BK, tarafları bir taraftan ahlâka 
aykırı sözleşme yapmaktan kaçınmaya 
teşvik etmekte, diğer taraftan ahlâkı 
korumaktadır. Böylece hukuk düzeni, 
akit serbestisini sınırlayan başka bir 
hukuki sebep bulunmasa dahi ahlâk 
kuralları ile bağdaşmayan sözleşmeleri 
geçersiz sayabilmektedir.

b) S, A' ya sattığı vazoyu 
teslim etmeden Ü tarafından ahlâka 
aykırı olarak ve bilerek A'yı zarara 
sokmak için kırılmışsa, Ü, BK 41/11'ye 
dayanarak zararın tazminini isteye
bilir.

c) Âkit taraflardan birisinin 
bilerek ve ahlâka aykırı olarak 
diğer tarafla mukavele yapmayı haklı 
bir sebep olmadığı halde kabul etme
mesi.

Gerçekten butlanın 
düzeninin kendisine

d) Bir kimseye bir tehlikeyi 
haber vermeyerek oriu zarara sokmak.

e) Şekle bağlı bir sözleşmeyi 
şekle bağlı olmaksızın yapmaya diğer 
tarafı ikna ettikten sonra şekil 
noksanı sebebiyle o sözleşmenin 
geçersizliğini ileri sürmek gibi.

VI- AHLÂK KURALINA AYKIRILIK 
SEBEBİYLE SÖZLEŞME SERBESTİSİ İLKESİ- 
NİN SINIRLANMASI (BK 19,20)

Ahlâka aykırılık nisbi bir 
kavram olduğundan tarafların sübjektif 
anlayışına göre değil sözleşmenin

dikkate alınarak 
makul düşünen 

insanların fikirlerine göre tespit 
edilir.

yapıldığı zaman 
objektif ölçülere,

Türk-İsviçre Borçlar Hukuku 
sisteminde ilke olarak sözleşme 
serbestisi prensibi kabul edilmiştir.

prensibin esasını kişilere arala
rındaki hukukî ilişkileri düzenleme, 
horm koyma, kendi kanununu bizzat

Ahlâka aykırılık halleri deği
şik olabilir(27).
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şeyi o işlemi yapmaya mecbur etmek 
ahlâka aykırıdır. Meselâ, din, tabiyet, 
ikametgâh değiştirmeyi veya değiştir
memeyi taahhüt etmek; belli bir 
kimse ile evlenmeyi veya evlenmemeyi 
taahhüt etmek; bir çocuğu evlatlık 
olarak almayı; bir ceza davasından 
vazgeçmeyi taahhüt eden sözleşmeler 
ahlâka aykırı olduğundan batıldırlar.

c) Ferdin kişisel ve ekonomik 
hürriyetini kabul edilemeyecek şekil
de fahiş surette sınırlayan sözleş
meler ahlâka aykırıdır. Meselâ, çok 
uzun bir süre ile rekabet etmemeyi 
taahhüt; fahiş bir cezai şartın 
kararlaştırılmış olması (BK 161/3); 
kişinin ekonomik hürriyetinin aşırı 
derecede sınırlanması veya ortadan 
kaldırılması ahlâka aykırıdır.

İsviçre Federal Mahkemesi, bir 
açık arttırmaya iştirak etmemeyi 
öngören sözleşmelerin (pactum de non 
licitando)
karar vermiştir(28).

d) Ahlâka aykırı bir akdi teyit 
için konan cezai şart batıldır (BK 161/11).

a) Ahlâka aykırı bir sonuç 
izleyen veya bu sonucun elde edil
mesini kolaylaştıran 
Burada sözleşme ile 
ahlâka aykırıdır. Meselâ

ilişki kurabilmek için bir
izinsiz

sözleşmeler: 
izlenen sebep 

evlilik
dışı
kimseye ücret ödeme vaadi; 
olarak bir genelev veya kumarhane 
işletmek için yapılan kira sözleşmesi; 
kaçakçılık mukavelesi gibi sözleşme
ler ahlaka aykırıdır. Çünkü taraflar 
ortaklaşa ahlâka aykırı bir amaç 
izlemektedirler. Buna karşılık taraf
lardan yalnız birisinin izlediği 
ahlâka aykırı bir amaç diğer tarafça 
bilinmedikçe veya bilinmesi lâzım 
gelmedikçe yaptıkları sözleşme ahlâka 
aykırı ve bn sebeple batıl sayılamaz.

b) Sözleşmenin yapılması ahlâka 
aykırı olabilir: Bu halde, ahlâkî 
telakkilere göre bir kimsenin hür 
irade ve kararlarına bırakılmış bir 
davranışın 
yapılmasını icbar eden davranışlar 
ahlâka aykırıdır. Böyle bir halde 
eda ahlâka aykırı olmayıp, bir kim-

başkaları tarafından ahlâka aykırı olduğuna
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ÜNİVERSİTELERİM TARİHÎ GELİŞİMİ 
VE TOPLUMSAL GÖREVİ (*)

Prof.Dr. Vakur VERSAN
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Fakültemizin tu yılki mezuniyet 
töreninde bulunmaktan ve sizlere 
hitap etmekten büyük bir memnunluk 
duymaktayım.

Bilindiği üzere üniversiteler 
milletleri yücelten, hatta milletlerin 
istikballerini etkileyen müesseselerdir.

Bugün bütün dünyada bir üniver
site ve yükseköğretim sorunu vardır.

Bunun sosyal nedenleri vardır, 
yapısal nedenleri vardır.

Eski Yunan'daki Pitagor'un 
kurduğu okulu. Eflatun'un Akademisi'ni, 
Aristo'nun Liceum'unu ve Roma'nın 
özellikle retorik ve .tartışma usul ve 
esaslarını öğreten okullarını bir 
tarafa bırakacak olursak, bir bilim 
külliyesi olarak üniversite dediğimiz 
müessesenin ortaçağda ortaya çıkmış 
olduğunu görürüz.

Bunların Ortaçağ'da ortaya 
çıkmağa başlamaları iki sebebe dayan
maktadır.

Bu itibarla bana bu fırsatı ve 
imkanı sağlamış olan sayın Dekanımıza 
ve fakülte yönetimine huzurunuzda 
teşekkürlerimi sunarım.

Genç kuşaklarla bir arada 
olmak, onların his ve düşüncelerini 
paylaşmak, onlara seslenmek fırsatını 
elde etmek, benim gibi, üniversite 
mesleğinde yarım yüzyılını tamamlamış 
bir öğretim üyesi için dahi mutlu ye 
heyecanlı bir andır.

Bu heyecan ve mutluluğu arttıran 
bir neden de bizlerin Marmara Üniver
sitesinde birleşmiş olmamızdır.

Marmara Üniversitesinin bir 
ayrıcalığı vardır. O da, bir yönü 
ile yeni, diğer bir yönü ile de 
köklü bir bilim ocağı olmasıdır.

Bu durumda olan üniversiteler 
için akademik hayatta söylenilen bir 
söz vardır. Derler ki: Bunlar hem 
geleneklerine, tecrübelerine dayana
cak, tunlardan yararlanacak kadar 
köklü, hem de, çağdışı uygulamalardan 
ve dogmalardan kendilerini kurtaracak 
kadar yeni bilim ocaklarıdır.

İşte Marmara Üniversitesi bu 
niteliklerin hepsine sahip olan^ ve 
tunu kurmuş olduğu teşkilatîle, 
uyguladığı eğitim programlar île, 
meydana koyduğu bilimsel çalışmalar!le 
ve yetiştirmiş olduğu mezunlarîle 
ispatlamış bulunan bir bilim ocağımız^ 
dır.

•>. W .3 Kasım 1988 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Diploma Törenin
de 1987/1988 mezunlarına son ders otarâjj

Bunlardan birincisi, Batı'nın 
Arap Medeniyeti ile temasa geçmiş 
olması, kentleşmenin ortaya çıkması 
ve Hristiyan din adamlarının genel 
bilgi seviyelerinin yavaş yavaş 
artmağa başlamasıdır.

İkincisi ise sosyal bir müessese 
olarak korporasyon fikrinin doğmasıdır. 
Böylece Batı'da kiliseler, manastırlar 
ve diğer dini kurumlar bir nevi 
hiyerarşi içinde bir araya gelerek 
araştırma yapan ve bilgi transferinde 
bulunan teşkilatlar haline gelmişler
dir.

Ortaçağ üniversitesi herhangi 
bir dış otoriteden bağımsız çalışan, 
geli r kaynakları kendi vakıflarından 
İbaret olan rmiesseselerdi.a

verilmiştir.
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üniversiteleri Aliden milliyetçiliğini 
ve Alman birliğini sağlamak hususunda 
önemli roller oynamışlardır.

hareketi ile bu 
bilimsel

Reformasyon 
üniversitelerde 
büyük bir gelişme oldu,

bunlar üzerinde
devletin etkisinin 
Üniversitelerin en 

bilimsel

açıdan 
fakat buna 

merkezi Üniversitesi FransızParis
siyasal hayatında 
almasında etkili olmuştur.

karşılık 
idarenin r yani 
arttığı görüldü, 
başta gelen fonksiyonunun 
araştırma değil, fakat _ 
öğretim olduğu ileri sürülüyor, bu 
iki fonksiyonun birleşemeyeceg 
iddia ediliyor, gerekirse bilimsel 
araştırmalar için ayrı müesseseler 
kurulabilir deniliyordu.

özgürlüğün yer

İtalyan üniversiteleri ülkele- 
müdahalelerine karşıeğitim ve

rinde yabancı 
mukavemet fikrini sağlamış ve böylece 
İtalyan milletinin yeniden varoluşuna 
katkıda bulunmuştur.

İspanyol üniversiteleri Napoleon'- 
a karşı mukavemet merkezleri oluştur- 

Oslo üniversiteleriOnsekizinci yüzyılda aydınlık 
üniversitelerin muş, Kopenhag ve ... ..... 

Danimarka ve Norveç'teki milliyetçilik 
hareketlerine merkez olmuşlardır.

etkisîledevrinin
amaçlarında bir yenilik oldu ve 
bilimsel araştırmalara yeniden önem

Polonya'nın Varşova, Macaristan'-
ülkelerverildi.

üniversiteleri bu 
rolleri oynamışlar, Çarlık 

Petersburg gibi 
ise Panislavizmin

ın Peç 
için aynı 
Rusya'da 
üniversiteler 
çekirdeğini teşkil etmişlerdir.

Devrimi her türlü sosyal 
verirken eğitimi 

topluma yaymak amacîle

Fransız 
ayrıcalıklara
de kitlelere ve ...
üniversitelerin geleneksel imtiyazla
rına karşı çıktı.

son Moskova,

bu üniversiteleşmeAvrupa'nın 
hareketi, tarihi bir gelişme içinde 
başka kıtalara da yayılmıştır. Amerika 
kıtasında ilk üniversiteler İspanyol- 
lar tarafından kurulmuştur. Örneğin 

Üniversitesi(1551),
(1553) tarihlerinde

Napoleon ise eğitimi millileştir- 
amacile üniversiteler de dahil 

eğitim ve
mek 
olmak 
merkezî
durum Fransa’da sonraki yıllarda da 
devam etmiştir.

öğretimiüzere,
bir sisteme bağladı ki, bu

LimaMexico 
Üniversitesi 
kurulmuşlardır.Ondokuzuncu yüzyıl başlarında 

üniversitelerin 
değişiklikler olmuştur. 1810 yılında 
Humboldt, Fichte ve Schleiermacher 
tarafından kurulan Berlin Üniversitesi 
hem araştırma ve hem de eğitim-ogretim 
merkezi niteliğini taşıyordu.

Üniversitesi'nin 
niteliği sadece Alman üniversiteleri 
için değil fakat bütün üniversiteler 
için bir örnek olarak kabul edilmiş
tir. Böylece anlaşılmıştır ki, gerçek 
bir bilimsel araştırmaya dayanmadıkça 
sağlam bir eğitim-öğretim yapmağa 
imkan yoktur. Bu suretle ondokuzuncu 
yüzyıl başlarındaki Alman üniversite
leri bugünkü dünya üniversitelerinin 
bilimsel çalışmalarına esas teşkil 
etmiştir.

büyükyapılarında
Kuzey Amerika kıtasında, yani 

bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'il
de Harvard Üniversitesi daha bu top
raklar İngiliz sömürgesi iken İngil
tere'nin Cambridge Üniversitesi 
mezunu John Harvard tarafından 1634'te 
kurulmuş, bunu Yale(1701), Columbia 
(1754), Princeton gibi 
takip etmiştir.

buBerlin
diğerleri

Ülkemizin yükseköğrenim tarihini 
mekan içinde incelediğimizzaman ve

zaman dünyanın hemen her tarafında 
ortaya çıkan bu gelişmeyi de görmek 
kabildir.

Türk tarihinin önemli bir 
kısmını teşkil eden OsmanlI İmparator- 
luğu’nun kuruluşundan itibaren İznik'
te başlayan ve teokratik bilgilerle 
bunun bir kısmını teşkil eden hukuk 
ve felsefe bilimleri üzerine kurulan 
ve ilk dereceden başlayarak bir 
işbölümü ve ihtisasa gitmeden bütün 
bu dalları içine alan eğitim sistemi 
İstanbul'da Türk kültür ve medeniyeti
nin kuruluşu olan 1453 yılından 
itibaren onbeşinci yüzyılda Fatih

Ancak bu çağın üniversiteleri 
sadece birer bilim ocakları olarak 
kalmamışlar fakat aynı zamanda politik 
birer merkez haline de gelmişlerdir. 
Bu üniversiteler içinde bulundukları 
toplumun milli hislerine 
olmak, suretile ülkelerinin mukad
deratlarına da etki

tercüman

yapmışlardır. 
Mesela Berlin, Heidelberg gibi Alman r

14



Bugün, ülkemiz de dahil olmak 
bütün dünyada üniversitelerin 

önemli bir takım

Sultan Mehmet vakıfları olan üniver
site ile gelişmeğe başlamış onaltmcı 
yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman 
devrinde bu-, hükümdarın vakıflarıle 
kurulan Süleymaniye tesislerinde 
daha geniş bir işbölümüne gelmiş 
fakat onaltmcı yüzyıldan sonra bir 
gelişmeye ulaşamamıştır.

Osmanlı devrindeki bu eğitim 
sistemi birbirini tamamlayan üç 
aşamada gerçekleşiyordu.

Birinci aşamada öğrenci asıl 
eğitime esas teşkil edecek ilkel 
bilgileri özel bir öğretmenden alıyor 
bundan sonra ikinci aşama olan eğitime 
geçiliyordu. Orta eğitime benzetebile
ceğimiz bu ikinci aşamadan sonra 
öğrenci o devrin üniversitesi demek 
olan medresede bir oda sahibi oluyor, 
hem gerçek bir üniversite öğrenimine 
başlıyor ve hem de daha aşağı derece
deki öğrencileri derse hazırlamak 
yetkisini kazanıyordu.

Üniversite derecesindeki öğre
nimini bitirdikten sonra öğrenci 
icazet yani doktor payesini alıyor 
ve bu suretle öğretim ve yargı görev
lerini yapmak hakkını ve ehliyetini 
kazanmış oluyordu.

Yargı yetkisini kullanmak, 
tabiatıle, böyle bir göreve tayinle 
elde edilirdi ve bu görevi muhafaza 
ettiği sürece devam ederdi. Buna 
mukabil öğretim üyeliği Unvanı ve 
yetkisi icazet alındıktan sonra ömür 
boyu kullanılan bir yetki olarak 
kalır ve bu kimseler "İlmiye" denilen 
bilim adamları sınıfını teşkil eder
lerdi.

üzere, 
karşılaştıkları 
sorunlar vardır.

Bu sorunların temelinde bilim 
ve tekniğin, bugüne kadar tasavvuru 
dahi mümkün olmayan büyük bir hızla 
gelişmekte olması ve buna insanın ve 
toplumun ayak uydurmakta dahi güçlük
lerle karşılaşmasıdır.

Bilim tarihinin tespitine göre 
insanın ateşi bulmasından pişirilmiş 
tuğlaya geçmesi ancak bin yılda 
olmuştur. Tuğladan buhar makinesine 
geçiş onbin yılda olmuştur. Buhar 
makinesinden motora ve elektriğe
geçiş için yüz yıl beklemek gerekmiş
tir.
piline ise sadece kırk yılda geçil
miştir .

atomElektrik santralinden

İkinci Dünya Savaşma son veren 
atom bombasından bugüne kadar geçen 
kırk yıl içinde ortaya çıkan teknik 
gelişmeler, bilgisayarlar, insanoğlu- 

aya gidişi, fezanın fethi, yıldız 
savaşları planları ise teknik geliş
menin artık yüzyıllarla değil, yıl
larla belki de daha kısa ölçülerle 
başarıya ulaştığını göstermektedir.

Buna paralel olarak, yine bil
ginlere göre,
sebebîle, insanoğlunun hem 
uzamakta ve hem de vücutça ve kafaca 
dalıa çabuk olgunlaşmaktadır.

Büyük bilgin Julian Huxley'in 
incelemelerine göre ortalama insan 
ömrü demir çağında 17, Ortaçağda 25, 
Fransız Devriminde 37, 1955'lerde 70 
imiş. Şimdi ise 80'e ulaşmak üzere 
bulunuyor.

İnsan ömrünün bu şekilde sağlıklı 
bir surette uzaması, çağımızda üç 
kuşağın bir arada toplumda faal bir 
şekilde yaşaması sonucunu doğurmakta
dır. Bu durum da toplumdaki önemli 
mevkilere gençlerin geçmesini güçleş
tirmektedir. Zira gerek yaşlılar ve 
gerekse orta yaşlılar faal hayatta 
kalmakta, mevkilerini muhafaza etmek 
çabasını göstermektedirler.

Ayrıca eskiden gençlerin, 
kendilerinden öncekilerin tecrübele
rinden , bilgi birikimlerinden yarar
lanmaları gerekli iken, bugün gelişen 
teknoloji sayesinde buna da ihtiyaç 
kalmamıştır. Birikmiş bilgi ve

nun

biolojik gelişmeler 
ömrü

Osmanlı devrindeki bu üniversite 
teşkilatile o devirde Avrupa'da 
mevcut üniversite teşkilatı arasında 
bariz bir benzerlik vardır. Gerek 
binalar gibi fiziki unsurlar, gerekse 
,öğretim üyesi ve Öğrenci ilişkileri 
gibi beşeri münasebetler bakımından 
olan tu benzerlikler yazık-ki,,Avrupa 
üniversitelerinde bugüne kadar devam 
edebilmiş olmasına mukabil Osmanlı 
devletinde yavaş yavaş ihmale uğramış 
ve ondokuzuncu yüzyılda bu ihmal 
İstanbul'da, Avrupa usulüne göre 
kurulan bir takım okullar ile gideril-

Memleketimizdemek istenmiştir. 
çağdaş üniversite kurma çabası ancak 
Atatürk'ün teşebbüsü ile Cumhuriyet 
devrinde başarıya ulaşmıştır.
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karşılık gelirleri bunları karşılaya
mamakta, böylece devletin, kamu kurum 
ve kuruluşlarının, ya da özel kişi ve

yardımlarını 
üniversitelerin

tecrübeler bilgisayarlar yolu ile en 
doğru ve çabuk şekilde yeni kuşaklara 
aktarılmağa başlanmıştır. Bu nedenle-

bir parasal 
bu da

kurumlarm 
gerektirmekte 
özerklikleri 
bir takım sakıncalar ortaya çıkarmak-

dir ki toplumda kuşaklararası 
çatışma ortaya çıkmakta bu da toplumda 
bir takım sorunlar yaratmaktadır. kaçınılmazbakımından

Toplumdaki bu sorunların en 
belirgin bir şekilde aksettiği yerler
den birisi de üniversitelerdir.

tadır.
Üçüncü sorun üniversite eğiti

minin muhteviyatı, yani kapsamı, daha 
açık bir deyimle ne gibi konuların, 
ne ölçülerde okutulacağı meselesidir.

Bugünün
mesleklerile ilgili konuların yanında 
yani sosyal bilimler ya da teknik 
bilgilerin dışında, 
denilen beşeri bilgilerin de dengeli 
bir şekilde 
kılmaktadır.

Bugün dünyanın her tarafında 
karşılaştıklarıüniversitelerin 

sorunlar, temelde birbirlerile bağlan-
Bunların gençlereşartlarıolan sorunlardır.tılı

halledilmeleri belki de çağdaş yüksek-
yapılarında.öğretim kurumlarınm 

teşkilatlarında ve fonksiyonlarında 
birtakım köklü değişikliklerin yapıl
masını gerektirmektedir.

humanities"

zorunluokutulmasını

sorunlarınınYükseköğretim
başında, yıldan yıla artan 
sayısı gelmektedir.

olmasa dahi sadece bu durum

bilgilerinöğretilenöğrenci 
Başka hiçbir

Ayrıca
pratik hayata uygulama olanakları da 
ayrı bir sorun olarak ortaya çıkmakta
dır. Bu da temel bilimler ile uygula
malı bilgiler arasındaki 
tesbiti meselesini ortaya koymaktadır.

sorun
dünyanın her tarafından önemli bir 
mesele olarak üniversitelerin karşı- dengenin
sına çıkmaktadır.

Üniversitelerin karşılaştıkları 
dördüncü sorun ise şudur:

Üniversiteler fildişi kulelerine 
kapanıp içinde yaşadıkları toplumdan 
koparak sadece bilimsel araştırmalar 
yapan tarafsız birer müessese olarak 
mı kalmalıdırlar, yoksa toplumun 
sorunlarına eğilen, onlarla bütünleşen 
ve çareler arayan, bunları tartışan, 
yol gösteren birer merkez, birer 
mihrak, birer odak noktaları mı 
olmalıdırlar?

Bugün içinde yaşadığımız bu 
dünyada sosyal, ekonomik, kültürel 
problemleri olan ve halkı bu nedenlerle 
bölünmüş bulunan toplumlarda üniversi
telerin tarafsızlıklarını korumaları 
çok zorlaşmıştır.

Buna karşılık, fertleri arasında 
genel konularda fikir birliğine 
ulaşılmış, bir "concensus" doğmuş 
toplumlarda üniversitelerin tarafsız
lığı çok daha kolay sağlanmaktadır.

Bu nedenledirki 
durumları ve 

inançları
arasında kesin ayrılıklar

toPİumlarda üniversiteler daha 
büyük sorunlarla karşılaşmakta ve bu 
ülkelerde üniversitelerin geleneksel 
özgürlüklerıle toplumun gareksinimlerini

Bu sorunun kökeninde yatan, 
her tarafta teknik elemana, mütehassıs 
kişilere gittikçe artan bir şekilde 
duyulan ihtiyaçtır. Hiçbir ülke 
yirmibirinci yüzyıla yetersiz teknik 
elemanla girmeğe cesaret edemiyor. 
Ancak eğitimin her tarafta yaygınlaş
ması ve gençlerin artan sayılarla 
üniversitelere başvurmaları bu sorunu 
daha da güçleştirmektedir. Öyleki 
bazı ülkelerde bir kısım üniversite
lerde öğrenci sayısı yüzbini bulmakta, 
bunu sınırlamak ise sosyal ve hatta 
politik bir takım güçlükler yaratmak
tadır .

Başka bir deyişle, bir taraftan 
demokrasi ve sosyal adalet fikirleri 
eğitimi her sınıfa ve tabakaya yaymağa 
çalışmakta, buna karşı teknik zaruret
ler, planlı kalkınma, mesleklerdeki 
gelişme ve perfeksiyonman arzu ve 
ihtiyacı üniversiteleri, ister istemez, 
selektif yani en iyisini isteyen bir 
duruma getirmekte bu da toplumda ve 
özellikle gençler arasında bir tepkiye 
ve hatta bunalıma neden olmaktadır.

Üniversitelerin karşılaştıkları 
ikinci sorun mali güçlüklerdir. 
Gerek öğrenci sayısının artması ve 
gerekse çağdaş teknolojinin gereği 
olarak üniversitelerin ihtiyaçları 
ve giderleri gittikçe artmakta, buna

sosyal ve 
dolayısile 
bakımından

ekonomik 
düşünce ve 
fertleri
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bağdaştıracak ve bunları denkleştire
cek usul ve sistemler bulmağa çalışıl
maktadır .

moral değerlerile bunlara dayanan 
hukuki yapısı ise buna ayak uydura- 
mamakta ve bundan çeşitli sorunlar 
ortaya çıkmaktadır.

Hukuk, belli bir toplumun 
uygarlığının arınmış esasıdır ve her 
hangi bir müesseseden çok daha kesin 
ve gerçek bir şekilde o toplumda 
yaşayan insanların manevi değerlerini 
yansıtır.

Nihayet bütün bu sayılanların 
ötesinde başka ve çok daha önemli bir 
konu vardırki bu sorun üniversitelerin 
bizzat mevcudiyetleri için bir tehlike 
teşkil etmektedir. Bu sorun, bu 
tehlike ise, bilimsel araştırma, 
bilimsel eğitimi esasından yokeden, 
objektif ve rosyonel yani tarafsız ve 
akli düşünceye karşı çıkan, şüpheci, 
septik davranışlardır. Maalesef bu 
tür davranışlar dünyanın bir kısım 
ülkelerinde üniversiteler için büyük 
sorunlar yaratmakta ve tehlikeler 
oluşturmaktadır.

Belirtmeğe çalıştığımız bu 
sorunların giderilmesi, üniversitele
rin tarihi görevlerini en iyi bir 
şekilde yerine getirebilmeleri, 
öğrencileri ve öğretim üyelerile 
üniversite mensuplarının, siyaset ve 
devlet adamlarının, hep birlikte, bu 
sorunlara, toplumun yararlarını 
gözönünde tutan, çağdaş ve bilimsel 
bir anlayışla yaklaşmalarına bağlıdır.

Görülüyor ki, içinde yaşadığımız 
çağın şartları, ihtiyaçları toplumda 
yerleşmiş olan esasları ve değerleri 
tamamen değiştirmekte ve yeni düzen
lemeleri gerektirmektedir.

ki milletlernedenledir 
hukuk eğitimine en büyük önemi ver
mekte, yetiştirdikleri hukukçular ve 
kabul ettikleri hukuk kuralları ile 
toplumda dengeyi sağlamaya çalışmak
tadırlar.

Bu

Bu durumun Türk toplumu bakımın
dan da büyük bir önem taşıdığı bir 
gerçektir.

Atatürk "Çağdaş medeniyet 
seviyesinin üzerine çıkacağız" dediği 
Türk toplumunu Türk gençliğine emanet 
etmişti.

Bugün burada mezuniyetlerini 
kutlamakta olduğumuz genç hukukçuları- 

Atatürk'ün bu emanetini yüklen-mızı
miş olan Türk gençliğinin temsilcileri 
olarak başarılarından 

bundan sonraki
selamlar,

dolayı tebrik eder, 
yaşamlarında 
bağlı,
Türk milletine faydalı vatandaşlar 
olarak mutluluklar dilerim...

Atatürk ideallerine 
kendilerine, ailelerine ve

İnsanın zekası ve bilgi kudreti,
süratleteknolojiyi erişilmez bir 

geliştirmekte, toplumun sosyal ve
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DİE DARSTELLUNG DER GERİCHTSVERFASSUNG IM ALTEN UND NEUEN 
TÜRKISCHEN RECHT (s)

Prof.Dr. Ergun ÖNEN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Öğretim Üyesi

RECHTS( 1299-1839 )Das heutige Recht und die 
Gerichtsverfassung der Türkei, die 
das kontinentale Rechtssystem über- 
nommen hat, und dessen rezipierte 
Kodifikationen anwendet, haben den 
heutigen Stand durch verschiedene Ent- 
wicklungsstufen erreicht: es sind die 
unterschiedlichen Rechts-und Gerichts- 
systeme vor und nach der Gründung der 
Türkischen Republik. Man kann wiederum 
die türkische Gerichtsbarkeit und 
Gerichtsverfassung vor der Gründung 
der Republik in zwei verschiedenen 
Epochen behandeln: In der ersten 
Epoche handelt es sich um das Rechts
system, das bis zum Jahr 1839 andauert 
und überwiegend auf dem religiösen 
Recht "Scheriat" beruht. Die darauf 
folgende und bis zur Gründung der 
Republik im Jahre 1923 
Epoche wird "Tanzimat" genannt. Diese 
Epoche -und auch deren Recht- wurde 
durch die westlichen Strömungen und 
Reformbestrebungen bes timmt.

Meine Erlaeuterungen zur Gerichts
barkeit und Gerichtsverf assung der 
Epochen vor und nach der Republik 
werden sich nur auf die ordentliche 
Gerichtsbarkeit beziehen.
Verfassungs und Verwaltungsgerichts- 
barkeiten wird hier nicht eingegangen.

TÜRKISaffi GERİCHTSBARKEİT 
UND GERİCHTSVERF ASSUNG IM OSMANİSCHEN 
REICH

Im Islamischen traegt das Recht 
den Namen "Fıkıh". Fıkıh beinhaltet 
sowohl die Normen über den Staat und
das private Leben, al s auch über die 
Religion. Das islamische Recht hat 
vier Quellen: Das heilige Buch, die 
"sunna" (tr.sünnet), "iğma"
(tr.icma) und den "giyas" (tr.kıyas). 
Das heilige Buch, der Koran, bildet 
die eigentliche Quelle des Rechts. 
Ein Teil der Koran -Verse (1) (unge- 
faehr 500 Verse) haben den Charakter 
einer Rechtsnorm. Die zweitwichtigste 
Rechtsquelle "sünnet" im islamischen 
Recht sind die Normen und Urteile, 
die Mohammed gesetzt und gefaellt 
hat. Icma und Kıyas sind die Hilfs- 
quellen
"Icma" öder "Icma-i ümmet" İst die 
Übereinkunf t der islamischen Rechts- 
gelehrten über einen Fail, wobei der 
"Kıyas" eine durch analoge Schlussfol- 
gerung erreichte Meinung nur eines 
einzigen islamischen Rechtsgelehrten 
İst (2).

den

des islamischen Rechts.anhaltende

Kompetenz
hatten im Osmanischen Staat nur die 
"Kadı" genannten Richber. Gleich nach 
der Gründung des Osmanischen Staates 
im Jahre 1299 war schon der erste 
Kadı im Jahre 1300

Gerich tsbarkeitzur
Auf die

I ernannt worden 
(3). Die Ernennung zum Amt des Kadı 
erfolgte in der Regel nur durch die

_j£ £“£>vjS?’>
'*’ İ£*fcl!9'd‘ Mya"'da d‘kenl"“ 4-
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Recht mit der Zeit einige der Berufung 
öder Revision aehnliche Wege ange- 
bahnt. Diese waren jedoch nicht 
institutionalisiert. In den Anfaengen 
durfte der geschlossene Prozess auf 
Berufung der Parteien von dem gleichen 
öder einem anderen Kadı nochmals

Dieser

und die Kadıs als hohe Richter vom 
"Sadrazam" (vom Grosswezir) ernannt 
(5)(6).

Der Gerichtsbezirk des Kadı 
reichte bis zu den Grenzen eines 
Verwaltungsbezirkes, der "Kaza" 
hiess. Kadıs waren in der Regel 
nicht befugt, Faelle ausserhalb 
ihres Gerichtsbezirks zu behandeln. 
Das Amt des Kadı bestand nur aus 
einem Richter; eine Gerichtsbarkeit 
durch einen Richterausschuss war 
nicht erlaubt (7).

In den osmanischen Staedten gab 
es keine monumentalen Gerichtsgebaeude, 
worin die Kadıs Recht sprachen. Sie 
durften die Gerichtsverhandlungen in 
der Moschee vornehmerı; aber auch in 
der Medresse, t^enn er gleichzeitig 
Fechtsgelehr ter war Die Veıhandlungen 
vnırden jedoch in der Regel im eigenen 
llaus abgehalten. Sie waren 
und öffentlich. Dır Kadı durfte den 
Tag der Verhandlıınc selhst bestimmen 
(8).

(11).auf genommen werden
Prozess entsprach also dem heutigen 
Rechtsweg der Wiederaufnahme des 
Verfahrens, der 
Behandlung eines 
Urteils t^i derselfcen Instanz, 
in der Regel beim gleichen Gericht, 
vorsieht. Da aber durch diese Methode 
ungerechte Urteile nicht ganz 
geschlossen werden konnten, 
der Zeit e.in anderes Verfahren ent- 
standen: Dem gemaess v/urden
endgiiltigen Urteile des Kadı durch 
den "Du'an 
des Sultans■) kontrolliert. Hier muss 

werden, dass der

eine nochmalige 
rechtskraef tigen 

und

aus- 
ist mit

die

Hümayun" (den hohen Rat

gleich bererkt 
Divan-ı Hüip? yun den bei ihm eingegan- 
gegen, und durch den Kadı schon 
vorher endgültig entschiedenen Rechts- 
streit, nicht wie ein hohes Gericht 

Rech t ss treit wurde

mündlich

Der osmanische Kadı behandelte 
die Rechtsfaelle nicht nur nach dem 
heiligen Buch, er berief sich dabei 
auch noch auf die durch die weltliche 
Autoritaet gesetzten Normen und auf 

Gewohnheitsrecht.
dieser Prinzipien sprach er in seinem 
Bezirk Recht, befasste sich also mit 
allem,
Scheriat stammte; seien es Zivil-und 
Straf-, öder seien es Handelssachen. 
Er durfte aile Rechtssteitigkeiten 
behandeln.
Recht die Institutionen wie die der 
Staatsanwaltschaf t und des Notarists 
nicht gab, hat te er auch die Funktion 
eines Notars und die eines Staats- 
anwaltes. Innerhalb dieses Aufgaben- 
bereiches wurden Rechtsverletzungen 
und Beschwerden des Volkes zum Haupt-

weitergeleitet

behandelte. Der 
immer durch 
betreffenden 
Kadı, der da.s Urteil gefaellt hatte, 
zu einer erneuten Behandlung zurück- 
gegeben (12). Es İst evident, dass 
eine solche erneuten Behandlung der 
Sache nicht mit dem Rechtsweg der 
Revision gleichgesetzt v/erden kann. 
Diese Prozedur 
W.iedereaufnahme des

zu dem 
zu dem

einen Erlass 
Gericht, bzw

Im Rahmendas

dem Bereich derwas aus
İst ener als eine

Verf ahrens zu
verstehen.im osmanischenDa es Dieses Kadı-System, das zu den 
früheren Zeiten des Reiches gut und 
erfolgreich funktionierte, 
mit der Zeit erhebliche Deformationen, 
und konnte den modernen Systemen und 
Reförmen der Gerichtsbarkeit im 19. 
Jahrhundert nicht standhalten.

erlebte

verwaltungsbezirk
(9). DİE EPOCHE DES TANZİMAT 

RECHTS (13) ( 1839-1923)
B

Die osmanische Gerichtsbarkeit 
hatte nur eine Instanz. Im islamischen 
Recht gab es in der Regel den Weg 
"Temyiz", d.h. den Weg zur Revision 
nicht. Das Urteil des Kadı war end
gültig. Da es nicht auszuschliessen 
war, dass er als einziger Richter in 
einem Rechtsstreit falsches öder 
mangelhaftes Urteil faellen konnte 
(10), hatten sich im osmanischen

In der Tanzimat-Epoche gelang 
es dem Osmanischen Reich das Recht 

den religiösen Einflüssen teil- 
befreien; die modernen 

auch wenn unaus-

von
weise zu 
Rechtsprinzipien, 
reichend, 
und
entsprechende Gerichte zu konstruieren. 

Die Tanzimat-Periode hatte mit

zur Anwendung zu bringen 
einige dem europaeischen Bild
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Gerichtsverfassung angesehen werden 
kann. Die Nizamiye-Gerichte wurden 
1864 gegründet und 1879 mit der 
Verabschiedung des Gesetzes iiber die 
Organisation der Gerichte, naemlich 
des "Teşkilat-ı Mehakim Kanunu" (16) 
vollendet. Sie enthielten nun die 
Einteilungen in Zivil-und Straf- 
gerichte, sowie Erst-und Berufungsin- 
stanzen. Der Kompetenzbereich der 
Nizamiye-Gerichte lag ausserhalb der 
Kompetenzbereiche der anderen, naemlich 
der Kadı-, Gemeinde-, Konsular-und 
Handelsgerichte (17). Der Vorsitzende 
dieser Kollegialgerichte war der 
Kadı. Die anderen Richter wurden 
unter den Muslimen und Nichtmuslimen 
ausgewaehlt. Die letzte, naemlich 
die Revisionsinstanz für die Urteile

war der im 
und aus den 

Strafsenaten bestehende 
"Divan-ı

(Grossherrliches 
Gülhane (1839),

dem Hatt-ı Şerif 
Handschreiben) von 
und dann mit einem aehnlichen Edikt, 
dem Hatt-ı Hümayun von 1856 begonnen. 
Diese Edikte können ganz allgemein 
al s Erklaerungen der Grundrechte und 
Freiheiten verstanden werden. Infolge 
der Liberalisierung im Bereich der 
Legislative, Exekutive und Judikative 
durch die Prinzipien der genannten 
Erlasse, wurden gewisse Reformbestre- 
bungen im sozialen und politischen 
Leben in Gang gesetzt. Im Osmanischen 
Reich wurden die Gesetzesbücher der
europaeischen Laender, besonders von 
Frankreich, zur Anwendung gebracht. 
Zu diesen Gesetzen können zum Beispiel 
das Strafgesetz (1840), dann das 
neue Strafgesetz (1851), das Handels- 
gesetz (1850), die Handelsprozessver- 
ordnung (1861), das Seehandelsgesetz 
(1863), sowie Straf-und Zivilprozess- 
gesetze (1879), gezaehlt werden. 
Dabei muss die erste Verf assung der 
Türken, die "Kanun-i Esasi"
1876,
Neben

der Nizamiyye-Gerichte,
Jahr 1868 gegründete, 
Zivil-und 
Oberste Gerichtshof namens 
Ahkam-ı Adliye" (18)(19).

von Die osmanische Gerichtsverfassung 
hatte in den letzten Jahren des 
Reiches mit der Gründung der mobilen 
Amtsgerichte in den Verwal tungsbe- 
zirken und -dörfern in 1913 ihre 
Entwicklung vollendet (20).

Die spaeteren Entwicklungen im 
Bereich der Gerichtsbarkeit im Osmani
schen Staat könnte man folgendermassen 
zus ammenf assen (21):

Die Institution der Rechtsanwalt- 
schaft wurde im Jahre 1875 
für İstanbul, dann ein Jahr spaeter 
für das 
verbreitet.

besonders erwaehnt werden. 
den von Europa übernommenen 

Gesetzen wurde auch das "Mecelle-i 
Ahkam-ı Adliye" (14) nach 7 jaehrigen 
Arbeit im Jahre 1876 vollendet und 
in Kraft gesetzt. Diese völlig eigen- 
tümliche türkische Kodifikation 
enthielt zum grossen Teil die Zivil- 
und schuldrechtlichen Regelungen.

Zum Zwecke der Anwendung dieser 
rezipierten Gesetze waren auch einige 
Veraenderungen an der Gerichtsver- 
fassung vorgenommen
muss jedoch gleich bemerkt werden, 
dass die von al ters her zustaendigen 
"Kadı-Gerichte" noch weiter zustaendig 
blieben. Neben diesen 
noch die Gemeindegerichte der nicht 
muslimischen StaatsangehÖrigen "Cemaat 
mahkemeleri", sowie die aufgrund der 
ökonomischen Privilegien der Ausla- 
ender zustaendigen Konsülargerichte 
"Konsolosluk mahkemeleri" taetig. im 
Jahre 1848 wurden die "Karma ticaret 
mahkemeleri"

zuers tworden. Hier
ganze Land angenommen und

Die Imstitutionen der Staats-
anwaltschaf t (22) und des Notariats 
sind im Jahr 1879 mit dem 
über die Organisation der 
"Teşkilat-ı
osmanische Recht eingeführt worden.

waren auch

Gesetz 
Gerichte 

Kanunu" insMehakim

Die erste juristische 
wurde in

Schule 
und die1869 gegründet 

regulaere juristische Ausbildung hat 
erst 1878 begonnen. Nachdem "Darül
fünun" (die Universitaet) 1900 gegrün
det wurde, hat man diese juristische 
Schule in die Universitaet

(gemischte 
gerichte) zum Zweck der 
Verhandlung der 
gegründet(15).

Handels- 
gesonderten 

Handelssachen

In der Tanzimat-Periode 
die "Nizamiye-Mahkemeleri"

wurden
. . (ordent- 

liche Gerichte) nach dem französischen 
Vorbild gegründet, was schon als die 
wichtigste Reform in der osmanischen

als den
Kern des heutigen juristischen Fakul- 
taet der Istan buler
eingegliedert.

Universitaet

Wenn man hier das bisher Gesagte
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zusammenfassend bewerten willf so 
kann man sagen, dass die Anwendung 
der Kodifikationen der europaeischen 
Laender durch Rezipition und die 
Bestretungen zum Übergang zur modernen 
Gerichtsbarkeit und Gerichtsverfassung 
die Erwartungen nicht erfüllen konnten. 
Dies hatte verschiedene Gründe: Zum 
einen is t das al te Mechanismus der 
Gerichtsbarkeit neben dem Neuen 
weiter taetig geblieben. Die Kadıs 
haben in den Seheriatsgerichten 
«reiter Recht gesprochen. Zusaetzlich 
übten privilegierte Privatsgerichte 
ihre Gerichtsbarkeit aus, was mit 
der Souveraenitaet des Staates nicht 
zu vereiııbaren war. Das Ergebnis war 
eine Mehrköpigkeit und eine daraus 
entstehende Anarchie in der Justiz. 
Selbst wenn man von den privilegierten 
Gerichten absich* , yab es durch den 
Dualismus bei der Gerichtsbarkeit 
der Nizamiye-Gerichtıe und der Sheriats- 
gerichte ein Durcheinander im Aufgaben 
-und Bef ugnisbet eich. Hier miissen 
die Zustaendigkeitsüberschreitungen 
der Scheriatsgerichte besonders 
betont werden. Schon die innere 
Konstruktion der Nizamiye-Gerichte 
war zur Entstehung gewisser Störungen 
und Disfunktionen geeignet. Der 
Mangel an Richtern, die das modeme 
Recht anzuwenden in der Lage waren; 
und die Emennung der Kadıs zum 
Vorsitzenden dieser Gerichte; sowie 
die Beisitzenden, die nicht Berufs- 
richter waren und zu verschiedenen 
Kultüren und Religionen gehörten; 
sowie die daraus entstandenen politi- 
sehen, sozialen, kültürellen und 
ethnischen Probleme, hinderten diese 
Gerichte erheblich an ihrer Recht- 
spreehung. Trotz ali dieser Nachteile 
is es jedoch eine Tatsache, dass die 
Anwendung des europaeischen Rechts- 
und Gerichtssystems in der Tanzimat- 
Periode zur Einführung des Rechts- 
staatsgedankens in das Osmanische 
Reich, sowie zur Begegnung der Türkei 
mit dem europaeischen Recht geführt 
hat.

Im Jahre 1923 war das Osmanische 
Reich zu Ende gegangen und die moderne 
und laizistisehe Türkische Republik 
entstanden. Atatürk, der die junge 
Türkei nach den Grundprinzipien der 
westlichen Kültür neu förmen wollte, 
hatte den Willen, auch im Bereich 
des Rechts eine Reihe von Reförmen 
vorzunehmen. Die gleich nach der 
Gründung begonnene Revolution im 
Rechtswesen können wir chronolog.isch 
folgendermassen zusammenfassen: Die 
Annahme der Verfassung (1924); das 
In-Kraft-Treten des Gesetzes über 
die Gerichtsverfassung (1924); die 
Eröffnung der juristisehen Fakultaet 
in Ankara (1925); das In-Kraft-Treten 
folgender Gesetze: Das türkische 
Zivilgesetz und das Obligationenrecht 
(1926), das Handelsgesetz (in zwei 
Teilen 1926 und 1929)(23), das Straf- 
gesetz (1926), das Zivilprozessgesetz 
(1927), das Strafgesetz (1929), 
sowie das Zwangsvollstreckungs-und 
Konkursgesetz (1929). Diese Gesetze 
wurden aus europaeischen Staaten wie 
der Schweiz, Deutschland, Italien 
mit einigen Modifikationen übernommen 
(24) und in Kraft getreten (25).

In diesen Jahren (ab 1924) 
VTurden die nach diesen Gesetzen 
zustaendigen Gerichte im Bereich der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit gemaess 
Zwei-Instanzen-System errichtet. In 
der ersten Instanz wurden die Gerichte 
nach der Einteilung in Zivil-und 
Strafgerichte, sowie Amts-und Land- 
gerichte, konstituiert. In der zweiten 
Instanz hatte Yargıtay als das oberste 
Gericht die Aufgabe eines Revisions- 
gerichts (26).

DİE HEUTIGE TÜRKİSCHE 
gerichtsbarkeit und gerichtsverf assung

Die türkische Gerichtsbarkeit 
gliedert sich dem Wesen nach in 
Verf assungsgerichtsbarkeit, 
waltungsgerichtsbarkeit und Ordent- 
liche Gerichtsbarkeit.

1) Die Verfassungsgerichtsbarkeit 
übt das Verfassungsgericht aus, 
welches mit der Verf assung von 1961 
gegründet wurde (27).

2) Im Bereich der Verwaltungs- 
gerichtsbarkeit arbeitet der "Danış
tay" (Verwaltungsgerichtshof), der 
im Jahre 1868 gegründet wurde. Er 
war nach der Ausrufung der Republik

B

Ver

il - die türkische gerichts- 
BARKEIT UND gerichtsverfassung

(Die Periode nach der Gründung 
der Republik: seit 1923)

DER EEGINN DER REFORMUN 
IM RECHTSHESEN

A
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Über den Gerichten, die im 
Rahmen der ordentlichen Gerichts- 
barkeit als erste Instanz taetig 
sind, steht der Yargıtay, der oberste 
Gerichtshof, als zweite und letzte 
Instanz und zwar als Revisionsgericht

wurde

erstesowohl alsJahrzehntelang 
Instanz, als auch als oberstes Gericht 
taetig. Nach den neuesten Regelungen 
von 1982 wurde in der Verwaltungs- 
gerichtsbarkeit in 
Drei-Instanzen-System 
vjonach die erste Instanz die Verwal-

Steuergerichte,

der Regel das 
angenommen,

1923Yargıtay(39)(40).
gegründet. Nach dem Gesetz über Yar
gıtay besteht dieser oberste Gericht- 
shof aus dem Praesidium, der Ober- 
s taatsanwal tschaf t, sowie aus den 
Senaten und 
(41).
scheidungsorgane des Yargıtay sind 
die Senate und die grossen Senate. 
Yargıtay hat 16 Senate für Zivil-(42) 
und 9 Senate für Strafsachen. Es

tungsgerichte und 
die zweite Instanz als Einspruchsins- 
tanz die regionalen Verwaltungs
gerichte und die dritte Instanz das 
oberste Verwaltungsgericht
(28)(29).

Ver wal tungs ab teilungen 
Die hauptsaechlichen Ent-

bilden

3) a- Die ordentliche Gerichts- 
barkeit, über die ich etwas eingehen- 
der berichten möchte, besteht aus 
zwei Hauptteilen, naemlich aus den 
Zivil-und Strafgerichtsbarkeiten. In 
diesen Zweigen der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit sind im Prinzip die 
ordentlichen Gerichte zustaendig. 
Die Organisation der türkischen 
ordentlichen Gerichtsbarkeit basiert 
auf dem Zwei-Instanzen-Prinzip. In 
der ersten Instanz sind die all- 
gemeinen Gerichte sowohl für Zivil-, 
als auch Strafsachen als Amts-und 
Landgerichte zustaendig (30)(31). In 
jedem Gerichtsbezirk befinden sich 
ein Amtsgericht und ein Landgericht 
(32)(33). Diese Gerichte entscheiden 
grundsaetzlich durch Einzelrichter 
(34). Die Handels und Schwurgerichte 
der Zivil- und Straf gerichtsbarkeit 
sind die besonderen Arten dor Land
gerichte. Diese Kollegialgerichte 
bestehen aus einem Vorsitzenden und 
zwei Beisitzenden.

sind also insgesamt 25 Senate. Jeder 
Senat İst durch einen vorsitzenden 
und ausreichend beisitzenden Richter 
besetzt. Die Kontrolle über die 
Gesetzesentsprechung der Urteile, 
die die ersten Instanzen gefaellt 
haben, wird nach der im Yargı tay-Gesetz 
vorgesehenen Arbeitsteilung durch 
die Senate vorgenommen (43).

Beim Yargıtay besteht jeweils 
ein grosser Senat für Zivil-und 
Strafsachen. Die Aufgaben der grossen 
Senate bestehen erstens in der Verein- 
heitlichung der Jurisprudenz der 
Senate und zweitens in endgültigen 
Entscheidungen für den Fail, dass 
die erste Instanz auf die durch die 
Revision aufgehotene Entscheidung 
beharrt (44). Auch die vereinigten 
grossen Senate sind beauftragt, zur 
Ver ei nh ei 11 ichung der Jurisprudenz 
der Senate (45) herbeizuführen.

Es sind noch die Ausschüsse, 
die jeweils aus den Vorsitzenden der 
Zivil-und Strafsenate bestehen, 
scheiden über die Meinungsverschieden- 
heiten in der Arbeitsteilung und im 
Faile der Überbelastung eines Senats 
auch darüber,
Sachen im einem anderen Zivil-oder 
Strafsenat verhandelt wird (46).

Neben diesen allgemein zustaen- 
digen Gerichten leisten noch Sonder- 
gerichte im Bereich der Zivil und 
Strafgerichtsbarkeit ihre Dienste. 
Es sind -wie auf dem Schema zu sehen- 
Arbei tsgerich te,
Auf sich tsbehörden bei

ent-

Kat as tergerichte, 
Zwangsvolls- 

treckungs-und Konkurssachen im Bereich 
der Zivilgerichtsbarkeit; sowie auch 
Gerichte für Pressedelikte, Gerichte 
für Verkehrsdelikte,
Waehrungsdelikte, 
für zwangsvollstreckungs- und konkurs- 
rechtliche Delikte (35), 
gerichte (36), 
gerichte (37), und Militaergerichte 
(38) im Bereich der Straf gerichts
barkeit .

dass ein Teil der

Gerichte für 
Aufsichtsbehörden Die Gründe zur Revision sind im 

Art.428 des türkischen Zivilprozess- 
gesetzes (ZPG) vorgesehen. 
ist an die Revisionsgründe,
Parteien nennen, nicht gefcunden. Er 
kann auch

Yargıtay 
die die

Jugend- 
Staatssicherheits-

aus den von Parteien nicht 
erv/aehnten Gründen, die eine 
widrigkeit darstellen 
auf heben (ZPG
türkischen Strafprozessgesetz (StPG)

Gesetzes- 
das Urteilb- YARGITAY, DAS REVİSİONSGERİCHT 

ALS LETZTE INSTANZ art.439/11). Im
!'■•Tl
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sind die Revisionsgründe nicht aufge- 
zaehlt, sondern in einer allgemein 
ausgedrückten Formulierung mit dem 
Wortlaut: "die gesetzeswidrige Ent- 
scheidung" (Art.307/1 StPG) erwaehnt, 
wobei die Gesetzeswidrigkeit als die 
Nichtanwendung öder falsche Anwendung 
einer Rechtsnorm em den Fail definiert 
wird (Art. 307/11 StPG).

Revision İst nur gegen die 
Endurteile der Gerichte zugelassen 
(47). In Zivilsachen können nur 
Endurteile angefochten werden, die 
bei Forderungs-und Mobilienklagen 
nicht über den Streitwert von 100.000 
İL. hinausgehen (48). In Strafsachen 
betraegt diese Summe bei den Geld- 
strafen 300.000 TL. Ebenso İst die 
Revision gegen die Freispriiche von 
den Straftaten, die keine Geldstrafe 
über 1 Million erf orderlich machen, 
unzulaessig (49).

Neben dem Rechtsweg "Revision" 
gibt es im türkischen Recht noch 
einen Sekuııdaeren, naemlich den 
Rechtsweg der Berichtigung um gericht- 
lichen Entscheidungen. Es bedeutet 
hier die Berichtigung einer Ent
scheidungen eines Senats öder eines 
grossen Senats durch den gleichen 
Senatr wenn die Voraussetzungen 
dafür erfüllt sind (50)(51). Der 
Rechtsbehelf der Berichtigung von 
Entscheidungen ist im türkischen 
Recht zum Zwecke der Beseitigung von 
Nachteilen angenommen worden, die 
aus dem Fehlen des Rechtsweges der 
Berufung zwischen der ersten Instanz 
und der Revision entstehen könnten.

Rechtssystem entschieden. Die 65 
Jahre seitdem haben uns gezeigt, dass 
das europaeische Rechtssystem in der 
Türkei Wurzeln geschlagen hat und in 
seiner Anwendung erfolgreich ist. 
Zweifellos gibt es einige Aspekte, 
die mancher Verbesserung und Veraen- 
derung bedürfen. Ich werde hier 
hinsichtlich der Gerichtsbarkeit und 
Gerichtsverfassung aut diese hinweisen 
und einige Vorschlaege zur Verbesserung 
und Veraenderung machen:

Das Bevölkerungswachstum, die 
wirtschaftliche Entwicklung, Arbeiter- 
und Kapitalbewegungen, die rasehe 
Verstaederung, die von Zeit zu Zeit 
entstehenden Krisen und Struktuelle 
Unruhon us w. lassen die Konflikte 
zwischen den Personen und der Gesell- 
sehaft, sov”e auch die Konflikte 
zwischen den Personen selbst# erheblich 
zunehmen. Al; natürliche Folge nehmen 
die Prozesr» vor den Gerichten zu 
(51), Vvobe.i d i e Kapazitaet des Gerichts- 
wesens zurückbleibt und die Anzahl 
der Richter nicht zweckentsprechend 
steigt. Der anhaltende Richterbedarf 
und die unbesetzten Richters tellen 
sind die ehronisehen Probleme der 
Türkei (53). Die Anzahl der unbesetzten 
Stellen faellt niemals unter 2000 
öder 1500. Dies führt angesichts der 
steigenden 
Gerichte zu Disfunktionen und störenden 
Ergebnissen im Gerichtswesen. Dieser 
Tatbestand macht feriler in manehen 
klelneren Ortschaften die Pra>:.is der 
Gerichte mit Einzelrichtern notwendiç, 
wobei der einzelne Richter in seinem 
Gerichtsbezirk sowohl als der Richter 
der Zivil-und Straf gerichtsbarkeit, 
als auch als der Richter des Amts- 
gerichts und des Langerichts arbeiten 
muss. Es ist evident, dass die 
Spezialisierung der Richter und die 
rasehe Erledigung der Prozesse hier- 
durch überhaupt verhindert wird (54).

Als Lösung wird durch die Ab- 
sehaffung des Unterschiedes zwischen 
Amtsgericht und Landgericht die 
Übernahme des Einzelgerichtsystems 
vorgesehlagen (55). Ausserdem wird 
die Auffassung vertreten, dass die 
Kollegialgerichte wie das Handels- 
gericht und das Schwurgericht als 
Einzelrichter-Gerichte neu konstruiert 
werden solİten.

Ich bin nicht der Auffassung,

derArbeitsbelastung

III - SaiUUSSFOLGERUNGEN
Nach den bisherigen Ausführungen 

über die türkischen Gerichtsbarkeit 
und Gerichtsverf assung möchte ich 
nun noch die folgenden Erwaegungen 
anstellen:

Die türkisehe Gesellschaft hat 
sich ab 1839 nach Westen gewendet 
und hat angefeingen, sich mit der 
westlichen Kültür und dem westlichen 
Recht vertraut zu machen, waehrend 
sie \veiterhin das islamische Rechts
system beibehaltet hat. Die Türkisehe 
Republik, die 1923 gegründet wurde, 
hat sich in einer radikalen Weise 
bewusst für den Übergang vom islami- 
sehen kontinental-europaeischenzum
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an. Dies verursacht StÖrungen und 
Verspaetungen bei solchen Prozessen.

Man könnte die Anzah'l der Prozesse 
auch dadurch verringern, dass man 
die Wege des Vergleichs ıınd der Schieds- 
gerichtsbarkeit(57) gangbarer gestaltet.

Schliesslich bin ich der Auf- 
fassung, dass man bei der Deckung 
des Richterbedarfs und bei dem Ausbau 
der Effizienz des Gerichtswesens 
eher radikale und langfristige Mass- 
nahmen treffen sollte als provizorische. 
In diesem Sinne İst es dringend not- 
wendig, dass man vom Studium b.is zum 
Referandariat planmaessig, besonders 
gute Richter und Staatsanwalts- 
kandidaten ausbildet; so dass man 
die heute vorhandene Unabhaengigkeit 
und Garantie der Richter bewahrt und 
weiter ausbaut. Am wichtigsten jedoch 
İst, dass das Interesse an diesen 
Aemtern durch angemessene Gehaelter 
für Richter und Staatsanwaelte staerker 
geweckt werden könnte (58).

dass die Unterscheidung vom Amts- 
gericht und Landgericht abgeschafft, 
und das Schwurçericht als ein Einzel- 
richter-Gericht umgebildet werden 
sollte. Seit 65 Jahren praktizieren 
die Amts-und Landgerichte in der 
Tiirkei. Das System hat sich stabilisi- 
ert. Die Aufgabe dieses Systems 
würde eher nachteilig wirken und ein 
Durcheinander verursachen, als die 
erhofften Vorteile zu bringen. Das 
dadurch zu erwartende Ansteigen der 
Richterzahl waere nur ein vorder- 
gründiger Erfolg; denn die Anzahl 
der Prozesse würde dadurch nicht 
sinken.

Die Beibehaltung der Schwur- 
gerichte als Kollegialgerichte İst 
wegen der Wichtigkeit der von ihnen 
behandelten Strafsachen angebracht.

Die Handelsgerichte können 
aber als Einzelrichter-Gerichte 
umgebildet werden. In der Türkei 
gibt es heute in 5 Provinzstaedten 
ca.15 Handelsgerichte. In diesem 
Fail ist es allerdings nicht möglich, 
die Anzahl der Richter dadurch genügend 
zu erhöhen. Man könnte jedoch im 
Laufe der Zeit die auf diese Weise 
umgebildeten Handelsgerichte auf die 
ganze Türkei ausdehnen.

Die Jugendgerichte können mit 
einem Vorsitzenden Richter und zwei 
beisitzenden Psychologen, Pedagogen, 
öder Soziologen neu konstruiert 
werden.

Die Probleme der ersten Instanz 
spiegeln sich auch bei der Revisions- 
instanz wieder. Da es keine Berufungs- 
instanz gibt, ist Yargıtay dadurch 
schwer belastet. Um die Arbeitsbelas- 
tung des Yargıtay zu verringern, 
versucht man die Anzahl der Senate 
staendig zu erhöhen (59). Heute hat 
der Yargıtay -wie ich soeben bemerkt 
habe- 25 Senate und über 200 Richter.
Das eigentliche Problem wird mit der 
Erhöhung der Anzahl der Senate aller
dings nicht gelöst. Als rasche und 
radikale Massnahmen zur Verringerung 
der Arbeitsbelastung des Yargıtay 
können die folgenden aufgezaehlt 
werden: Die staendige Erhöhung der 
Revisionssumme von 100.000 Tl(Art.427 
ZPG)

Die Staatssicherheitsgerichte 
können abgeschafft und Ihre Aufgaben 
und Kompotenzen den ordentlichen 
Strafgerichten übertragen werden(56).

Im Rahmen der Zivilgerichts- 
barkeit müssen streitige und frei- 
willige Gerichtsbarkeiten voneinander 
unterschieden werden. Ferner sollte 
ein Gesetz über die freiv/illige 
Gerichtsbarkeit verabschiedet werden. 
Gewisse Gerichte sollten sich 
mit der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
befassen. Unsere Gerichte kennen die 
Freiwil lige Gerich tsbarkei t
gut. Da kein Gesetz über die frei- 
willige Gerichtsbarkeit 
ist, wenden die Gerichte 
Sachen der freiwilligen Gerichts
barkeit die Bestimmungen des ZPG 
über die streitige Gerichtsbarkeit

je nach Inflationsquote; das 
Versperren des Rechtsweges zur Revision 
für die freiwillige Gerichtsbarkeit; 
die Umbildung der Senate des Yargıtay 
von Fünf auf Drei-Richter-Ausschüsse 
bei der Abhandlung der Sachen; die 
Bildung der grossen Senate nicht aus 
ailen Richtern des Yargıtay, sondern 
durch die Teilnahme von einem öder 
zwei Richtern aus jedem Senat. Durch 
die Teilnahme von diesen Richtern 
jedem Senat an der wöchentlich zwei- 
malig stattf indenden Versammlung der 
grossen Senate würde die Arbeit der 
einzelnen Senate nicht verhindert (60).

nur

nicht

vorhanden ausbei den
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bei der Rechtssache zu prüfer. (63), 
d.h.er arbeitet w.e die erste Instanz. 
Hier besteht die Gefahr, dass der 
Yargıtay von seiner eigentlichen 
Aufgabe abgehalten wird, naemlich 
der Aufgabe der Instanzkontrolle und 
Rechtsbildung.

Da sich die Anzahl der Rechts- 
die bei Yargıtay eingehen, 

Gründung der Berufung 
würde, '.şiirde auch die 

Anzahl der Senate und Richter all- 
machlich verringert werden können. 
Ausserdem würde sich der Rechtsweg 
zum Bor ich i igungsbeschluss dadurch 
erübrigen.

Die radikalste Lösung zur 
Verringerung der Arbeitsbelastung 
des Yargıtay İst jedoch die Gründung 
der Berufungsinstanz. Auf diese 
Weise würden viele Rechtsstreitig- 
keiten durch diese Instanz zu Ende 
geführt. So hat das Justizministerium 
denn auch (61) einen Gesetzesentwurf 
über die höheren Gerichte vorbereitet 
(62). Es gibt jedoch dabei inf ra
st ruktuelle Probleme : Die Türkei 
İst wegen dem hohen Richterbedarf 
und den daraus entstehenden Unzulaen- 
glichkeiten des Gerichtswesens fiir 
den Übergang zur BeruCungsinstanz im 
Gerichtswesen nicht gerüstet. Es İst 
aber durchaus möglich, mit gut 
geplanten Arbeiten und Massnahmen 
diese Gerichte innerhalb von 5 bis 
10 Jahren in Stand zu setzen. Natür- 
lich İst der eigentliche Zweck dabei 
nicht nur die Verringerung der Arbeits
belastung des Yargıtay, sondern in 
erster Linie der Gcdcnke eine gerechte 
verlaessliche und maechtige Rechts- 
prechung zu ermöglichen.

Wegen der f eh 1 enden Berufungs
instanz ist der Yargıtay heute gez- 
vungen, den materiellen Sachverhalt

sachen, 
durch die 
vermindern

leh habe mit meinen hiesigen 
Erlaeuterungen zur alten und neuen 
türkisehen Gerichtsbarkeit, Gerichts- 
verfassung und zum Gerichtswesen, 
auch die ihneıı immanenten Probleme, 
in groben Zügen darzustellen versucht. 
W as ich hicr zum Ausdurck bringen 

dass es in der Türkeiwollte, ist, 
eine auf festen Eundamenten stehende 
Gerichtsbarkeit und eine Gerichts- 
verfassung gibt, die jedoch v.dchtige 
öder won.iger wichtige Probleme auf- 
weisen, die noch zu lösen sind.

AMMERKUN GEN :

Bd.VI, s.522).
(5) Mumcu, Ahmet: Divan-ı Hümayun, 
Ankara 1976, s.108.
(6) Um als Kadı ernannt zu werdenv 
waren der Medrese-Abschluss und 
Rechtskenntnisse notwendig (Ortaylı, 
İlber; OsmanlI Kadısı, SBFD 1974/1-4, 
s.120-121).
(7) Die Kadıs bedienten sich jedoch 
bei den Verhanlungen verschiedenen 
Personals wie der Hilfsrichter, der 
Schreiber und der Gerichtsdiener 
(Üçok-Mumcu, s.233; Ortaylı, İlber: 
OsmanlI Şehirlerinde Mahkeme, Prof.Dr. 
Bülent Nuri Esen'e Armağan, Ankara 
1977, s.247,256-257).
(8) Ortaylı, OsmanlI Şehirlerinde 
Mahkeme, s.248.
(9) Üçok-Mumcu, s.232-233; İslam

(1) Ein Vers (âyet) ist das Gebot 
und Zeichen Gottes im Koran. Der 
Koran beinhaltet 6660 Verse.
(2) Es ist auch vorgekommen, dass 
die Kadıs nach den regionalen Sitten 
und Braeuchen das Urteil gefaellt 
haben (Siehe: İslâm Ansiklopedisi, 
Bd.VII,s.151).
(3) Diese Ernennung erfolgte für das 
Amt in Karacahisar (Üçok, Coşkun - 
Mumcu, Ahmet: Türk Hukuk Tarihi,3. 
Baskı,Ankara 1983,s.229).
(4) Die Kazasker (öder Kadıasker) 
waren hohe Richter und Zwar immer 
zwei: Rumeli Kazaskeri und Anadolu 
Kazaskeri. Sie Waren g.leichzeitig 
die Mitglieder Divan-ı Hümayun (des 
hohen Rates vom Sultan) und sassen 
staendig in İstanbul (Siehe: Üçok- 
Mumcu, s.226 ff.; İslam Ansiklopedisi,
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Alikâşifoğlu, Kemalettin, İkinci Bir 
Üst Mahkemenin Kuruluşuna Dair İnce
leme, Adalet Dergisi 1975/3-4, s.208.
(19) Mit der Gründung des "Meclis-i 
Tetkikat-ı Şer’iye", des Rates zur 
Priifung der Urteile von Kadı-Gerichten, 
wurde die Gerichtsbarkeit des Kadı- 
Gerichtswesens zu dieser Zeit schein- 
bar zweistufig (Vgl.Bilge, Necip: 
Üst Mahkemeler, Ord. Prof. Sabri Şakir 
Ansay'ın Hatırasına Armağan,Ankara 
s.61; Yenisey,Feridun: Ceza Muhakeme
leri Hukukunda İstinaf ve Tekrar 
Kabulü Sorunu, İstanbul 1979, s.38; 
Mumcu,s.94).
(20) Vgl.Alikâşifoğlu,s.208.
(21) Siehe: Üçok-Mumcu, s.334.
(22) In der Periode der Seheriat- 
Gerichte mussten die Personen bei 
den Strafprozessen die Anklage selber 
erheben.
(23) Dieses Gesetz fand bis zum In- 
Kraft-Treten des türkisehen Handels- 
gesetzes vom 1.1.1957 Anwendung.
(24) Für den neuen türkisehen Staat, 
der in den Zwanziger Jahren weder 
Zeit noch die Möglichkeiten hatte, 
die eigenen Gesetzbücher zu kodifizi- 
eren, war die Rezeption der einzige 
Ausweg.
(25) Ali diese Gesetze, die im Laufe 
der 60 Jahren mehrere Male durch 
Veraenderungen und Verbesserungen 
der türkisehen Gesellschaf t angepasst 
wurden, gelten heute noch.
(26) Siehe: Mahkemeler Teşkilatı
Kanunu (Das Gesetz über Gerichts- 
verfassung -GVG-) vom 8.4.1924,Nr. 
469,Art.1,3.
(27) Für die Gründung und Aufgaben 
des Verfassunsgerichts siehe: die 
Artikel 146-153 der türkisehen Ver- 
fassung (GG) vom 1982; das Gesetz 
über die Gründung des Verfassungs- 
gerichts und die Verfassungsgericht- 
barkeit vom 10.11.1983,Nr.2949 (Ana
yasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanun).
(28) Siehe:
Gesetz über Danıştay) vom 6.1.1982, 
Nr.2575; İdari Mahkemeler Kuruluş 
Kanunu (Das Gesetz über die Gründung 
der Verwaltunqsgerichte) vom 6.1.1982, 
Nr.2576; idari Yargılama Usulü Kanunu

Ansiklopedisi, Bd.VII,s.150.
(10) Zum Beispiel in den Faellen, 
dass die Verhandlung dem 
Meşrua" nicht entsprach; öder dass 
der Kadı sich besteehen lassen hat; 
öder dass die Zeugen unwahre Aussagen 
gemacht haben; öder dass das Urteil 
aufgrund einer falschen Bestimmung 
gefaellt wurde; öder dass neue Beweise 
zutage getreten sind (Mumcu, s.91).
(11) Mumcu, s.91.
(12) Vgl.Mumcu,s.91,105; İslâm Ansik
lopedisi ,Bd.VII,s.149.
(13) Das Wort "Tanzimat" stammt von 
dem Verb "tanzim etmek" (regein,ord- 
nen). Als Begriff bezeichnet es die 
Periode, in der die Strömungen der 
Verwestlichung im Osmanischen Reich 
begonnen hatten.
(14) Es wird "Adlî Hükümler Kodu" 
(Kodex der rechtlichen Bestimmungen) 
öder kurz "Mecelle" genannt.
(15) Die Handelsgerichte wurden 
un ter dem Druck der f remden Staaten 
gegründet und behandelten die Konf- 
likte zwischen den auslaendischen 
Geschaeftsleuten. Der Vorsitzende 
dieses Gerichts war der Minister für 
Handel. Sieben von 14 Beisitzenden 
waren osmanisehe Staatsangehörige 
und die übrigen Sieben auslaendische 
Geschaeftsleute (Üçok-Mumcu,s.331).
(16) Dieses Gesetz İst in der Türkei 
das erste das W esen der Gerichte 
konstituierende Gesetz.
(17) 
den
Gerichten war folgendermassen:
Kadı-Gerichte behandelten die Faelle 
der Ehe, Scheidung, 
das Unterhalts und der 
usw.; die Nizamiye-Gerichte behandel- 
ten dagegen die Faelle der Handels-, 
Straf-, Mietsachen 
unerlaubten Handlungen. 
ausserhalb der oben genannten Gebiete 
wurden, wenn sich die Parteien einigen 
konnten, von den Kadı-Gerichten und 
im anderen Fail von Nizamiye Gerichten 
behandelt (Siehe: İslâm Ansiklopedisi, 
Bd.VI, s.45).

"Usul-i

Die Aufgaben teilung zwischen 
Kadı-Gerichten und Nizamiye-

Die

Verschollenheit, 
Erbschaft

sowie die der 
Die Faelle

Danıştay Kanunu (Das

(18) Siehe: Ansay,Sabri Şakir, Hukuk 
Yargılama 
1960,

Usulleri,7.Baskı,Ankara, 
s.38; Üçok-Mumcu, s.332-333;
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Aber wegen Mangel an Richtern sind 
diese Gerichte bis heute mit einem 
Richter besetzt.
(35) Die Aufsichtsbehörde bei Betrei- 
fcungs-und Konkurssachen kann gem. 
Art.33i. des Gesetzes über Betreibung 
und Konkurs die dört vorgesehenen 
Strafen für deren Straftaten verhaengen.
(36) Die Jugendgerichte wurden durch 
das Gesetz vom 1979 mit der Nr.2253 
gegründet. Sie haben ihre Gründungs- 
phase noch nicht abgeschlossen. Sie 
sind gem. Art.l des Gesetzes vom 
25.2.1988, Nr.3412 als Kollegial 
gerichte konstruiert worden.
(37) Staatssicherheitsgerichte sind 
für die gegen die Unversehrtheit des 
Staates und die Verfassung gerichteten 
Straftaten zustaendige Kollegial- 
gerichte. Sie sind in 
Provinzs taedten 
(Art.143 der türkischen Verfassung, 
Art.1-3 des Gründungsgesetzes Nr.2845 
vom 16.6.1983).

(Das Gesetz über die Verwaltungs- 
gerichtsbarkeit) vom 6.1.1982,Nr.2577.
(29) Im Bereich der Verwaltungs- 
gerichtsbarkeit befindet sich noch 
"Askerî Yüksek İdare Mahkemesi" (der 
mi1itaerische Verwaltungsgerich tshof 
- siehe türkische Verfassung Art.157; 
das Gesetz über den militaerischen

4.7.1972,Verualtungsgerich tshof vom 
Nr.1602, geaendert durch das Gesetz 

25.12.1981,Nr.2568- M.E.İst es 
angebracht, dass man 
abschaff t und seine Aufgaben den 
regionalen Verwal tungsger ich t en und 
dem Verwaltungsgerichtshof übertraegt 
(Für dieselbe Meinung siehe: Kunter, 
Nurullah: Muhakeme Hukuku Dalı olarak

Hukuku,8.Bası,

vom
dieses Gericht

MuhakemeleriCeza
İstanbul 1986,s.128-129).

8 grossen 
gegründet worden(30) GVG Art.1,3.

(31) In der Regel sind die Land- 
gerichte und in Ausnahmefaellen sind 
die Amtsgerichte zustaendig.

Art. 8 des türkischen 
Zivilprozessgesetzes (ZPG) behandeln 
die Amtsgerichte die Klagen der 
Raeumung, der Kündigung des Mietvert- 
rages, der Aufhebung der Miteigentums- 
gemeinschaft, 
usw. und die Klagen, deren .Streitv/ert 
500.000 TL nicht übersteigt öder die 
Klagen, für die das Amtsgericht in 
Sonderf ael1en von
zustaendig is t. 
ausser diesen
Landgericht zustaendig. Die 
gerichte sind bei der Strafgerichts- 
barkeit nur für Vergehen und für 
einige Verbrechen zustaendig, wogegen 
die Schwurgerichte Tötung, Verbrechen 
und die Straftaten, die mehr als 5 
Jahre Freiheitsstrafe 
machen, behandeln (Ceza Kanunu Tatbi
kat Kanunu -Das Gesetz 
Anwendung des Strafgesetzes-,Art.29; 
Türkisches Strafprozessgesetz (StPG) 
Art.421). Für die Straftaten ausser 
den hier Genannten, is t das Land
gericht zustaendig.
(32) GVG. Art.l.
(33) in jedem Bezirk eines Land- 
gerichtes ist schon die Staatsanwalt- 
schaft mit gegründet worden (GVG. 
Art.5).
(34) im GVG hatte man die Landgerichte 
mit drei Richtern vorgesehen (Art.l).

Gemaess
(38) Gem. Art.145 GG sind die Militaer- 
gerichte (und die Disziplinargerichte) 
für die Straftaten der Angehörigen 
des Militaers zustaendig, und haben

Sie arbeiten imihren Sonders tatus.
Bereich der Militaerischen Gerichts- 
barkeit als die erste Instanz. (Siehe 

über die Gründung der

Besitzschutzesdes

das Gesetz 
Militaergerich te und Militaergerichts- 
barkeit Nr.353 vom 25.10.1968). Die 
Urteile der Militaergerichte unter- 
1ieğen der Kontrolle der militaerischen

Art.156 GG; 
Art.16 des Gesetzes über den militaeri-

Gerichtshof-Askerî

Gesetzes wegen 
Für aile Klagen 

Genannten ist das
Amts-

obers ten Gerich tshof es;

schen obersten 
Yargıtay Kanunu-). Meines Erachtens 
ist es angebracht, den militaerischen 

Gerichtshof abzuschaffen.obersten
und seine Aufgaben den im Yargıtay 

gründenden Senaten zu übertragen 
für die gleiche Meinung:

Tosun, Öztekin: Türk

erforderlich

über die neu zu 
(siehe
Kunter,s.962;
Suç Muhakemesi Hukuku Dersieri,Bd.II, 
2.Bası,İstanbul 1976,s.205).
(39) Art.154 GG; Art.l des Gesetzes 
über Yargıtay Nr.2797 vom 4.2.1983 
(Yargıtay Kanunu).
(40) Ausgenommen Militaergerichte
(41) Art.2 des Yargıtay Kanunu
(42) Aenderungsgesetz zum Yargıtay 
Kanunu, Nr.3768 vom 20.5.1987.
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(56) Ob die Gründung der Staats- 
sicherheitsgerichte dem Grundprinzip 
der Verfassung über den gesetzlichen 
Richter (Art.37) entspricht, könnte 
Gegenstand einer Diskussion sein.
(57) Siehe: Art.213,516-536 ZPG.

(43) Siehe Art.14 des Yargıtay Kanunu.
(44) Art.429 ZPG; Art.326 StPG.
(45) Art.16/1 Ziff 5 des Yargıtay 
Kanunu.
(46) Art.2,3,5,7-9r13-17 des Yargıtay 
Kanunu.
(47) Art.427/1 ZPG; Art.305/1 i.V.m. 
Art.253/11 StPG.
(48) Art.427/11 des ZPG.
(49) Art.305 des StPG.
(50) Siehe Art.440-442/A des ZPG; 
Art.322 des StPG.
(51) Innerhalb der Zivilgerichts- 
barkeit İst der Rechtsweg zum 
Berichtigungsbeschluss gegen die 
Revisionsurteile des Yargıtay bei den 
Streitsachen, deren Streitwert 500.000 
TL. nicht übersteigt, ausgeschlossen 
(Art.440/III ZPG).
(52) Siehe für die statistischen 
Daten der letzten 15 Jahre: Yılmaz, 
Ejder: İstatistiklerin Diliyle Adalet 
Hizmetlerimiz, TODAİE 1986/4, s. 66 
ff.

(58) In der letzten Zeit versucht 
diesen Beruf durch Erhöhungenman

der Einkommen von Richtern und Staats- 
anwalten, sowie durch das Zur-Ver- 
fügung-Stellen von Dienstwohnungen 
erstrebenswerter zu machen. Angesichts 
der hohen Kösten für den Lebens- 
unterhalt in der Türkei, stellen 
diese Massnahmen jedoch keine end- 
gültige Lösung dar.
(59) Schliesslich wurde durch das 
Gesetz Nr.3368 vom 20.5.1987 der 16. 
Zivilsenat gegründet.
(60) Vgl.V.Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 
s.41-42.
(61) Seit der Abschaffung der Beru- 
fungsinstanz im Jahre 1924 werden 
einige Male Gesetzesentwürfe über 
die höheren Gerichte vorbereitet, 
sie sind jedoch, da sie praktisch 
nicht umzusetzen waren, nicht verab- 
schiedet worden.

(62) Der Entwurf sieht in 13 Provinzen 
die Gründung der höheren Gerichte 
vor (Art.2).
(63) Im ZPG wurde dies als Revisions- 
grund ausdrücklich genannt (Art.428/5); 
bei Strafsachen gilt das Gleiche 
(Vgl.Kunter, s.963-964).

(53) Nach den offiziellen Angaben in 
den letzten Jahren gibt es in der 
Türkei 4278 Richter - und 2603 Staats- 
anwaltsstellen, insgesamt 6881 Stellen, 
wobei ein gewisser Teil davon nicht 
besetzt İst (Vgl.die Eröffnungsrede 
des Praesidenten von Yargıtay anlaess- 
lich der Eröffnung des Justizjahrs 
1987-1988, Yargıtay Dergisi 1989/4). 
Selbst wenn die Stellen voli besetzt 
waeren, würde die gesamte Zahl der 
vorhandenen Stellen für den Richter- 
und Gerichtebedarf der Türkei nicht 
ausreichen. Der Bedarf an neuen
Gerichten innerhalb der Justizgerichts- 
barkeit betraegt im Hinblick auf das 
Ende des Jahres 1988 die Zahl 341. 
(Siehe: T.C.Başbakanlık Devlet Plânlama 
Teşkilatı,V.Beş Yıl3ık Kalkınma Plânı 
Özel İhtisas Komisyonu Raporu "Adalet 
Hizmetleri" -V.Fünfjahresplan,Bericht- 
Ankara 1983,s.219,225).
(54) Siehe: V.Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı,s.216.
(55) Dieses Uıema wird zur Zeit noch

Vorbereitung
Gese t zesen twurf s über den

Zivilprozess behandelt.

von der Kommission zur 
eines
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TÜRK TİCARET KANONU İLE POLİÇE GENEL 
ŞARTLARI AÇISINDAN YANGIN SİGORTASI

Prof oDr. Merih Kemal OMAG
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı 
Cgretim Üyesi

I. Konunun Önemi

karar vermişlerdir.Yangın rizikosu tarih boyunca 
toplumu tehdit eden önemli tehlike
lerden biridir. Alman bütün tedbir
lere rağmen, gerek kasıd, ihmalkârlık 
ve tedbirsizlikle, gerekse, kıvılcım, 
fermentasyon, sürtüşme gibi teknik 
sebeblerle doğan yangının vukuu bir 
türlü Önlenememiştir,

XX. yüzyılın sonuna doğru, sana
yileşen ülkelerde yer alan çeşitli 
fabrika, petro-kimya tesisleri ile 
otel, satış mağazaları gibi ticari 
işletmeler, büyük yangın hasarlarının 
doğduğu birer riziko mahalli olarak 
karşımıza 
mücadele
teknolojiye rağmen bu sonuç değişme
miştir." Bu sebebi e yangın rizikosu ve 

sigortası önemini hâlen muha-

yanğınla 
ileri

çıkmaktadırlar. 
konusunda varılan1666Tarih boyunca vukubulan, 

Londra, 1782 K o p e n h a g. 
1870 İstanbul, 1812 M o s - 
kova ve 1871 Paris büyük
yangınlarının sebeb olduğu ziya ve 
hasar yangının sigorta ile teminat 
altına alınmasını gerektirmiştir. 
Nitekim, 1666 yılında Londra’da mey
dana gelen ve dört gün devam ederek 
13.000 ev ile yaklaşık 100 kilisenin 
yanmasına yol açan büyük yangın 
sonunda İngiltere'de ve Kara Avrupa- 
sında

yangın 
faza etmektedird).

II. Yangın Sigortasının Diizen-
1 enznasi

Yangın sigortası ile yangın 
dolayısıyla sorumluluk sigortası Türk 
Ticaret Kanununun 1304 ilâ 1310. mad

arasında düzenlenmiştir.deleri
Ayrıca bu konuda, Yangın sigortası 
poliçe genel şartları ile Yangın 
sigortası talimatnamesi mevcuttur.

sigortacılığımodern yangın
başlamıştır. Modern kara sigortacı
lığının da yangın sigortası ile baş
ladığı kabul edilmektedir.

1870 yazında İstanbul’un Beyoğlu 
semtinin büyük bir kısmını tahrip 
eden yangın sonucu ülkemizde 
sigorta tatbikatı başlamıştır. 1898

O s m a n 1 ı

III. Yangın Kavram

ilk 1. Tanımı
Türk Ticaret Kanununun yangın 

"Rizikonun şümulünü" 
maddeleri, 

yangın sebebiyle meydana gelecek ne 
gibi zararların sigortacı tarafından 
tazmin olunacağını, ayrıca, ne gibi 
hallerin aksine sözleşme olmadığı

senesinde kurulan 
S i sigortasında 

düzenleyen 1304. ve 1305.
Şirket i'yle 

birlikte 44 sigorta şirketi(4 3 ' ü 
yabancı)hin temsilcisi *1900 yılında 
toplanarak

g o r t a

Yangın Sigortacıları 
Sendikasının kurulmasına ve yeknesak 
kir yangın tarifesinin uygulanmasına
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yangın kavramının asgari kurucu 
unsurlarını şu şekilde tespit etmek 
mümkündür:

takdirde yangından doğan zararlar 
hükmünde sayılacağını belirtmektedir. 
Bu maddelerde sigorta hukuku bakımın
dan yangının bir tanımına rastlamak 
mümkün değildir. Aynı şekilde yangın 
sigortası poliçe genel şartlarında 
da yangının bir tanımı mevcut değil
dir. Kural olarak, Kara Avrupasınm 
sigorta hukuklarında da durum bu 
merkezdedir. Bu kuralın bir istisnası 
Alman Hukukunda mev
cuttur. Alman yangın sigortası poliçe 
genel şartlarında yangın tanımlanmış
tır. Bu tanıma göre yangın, "ateş 
yakılmasına tahsis edilmiş bir ocak 
olmaksızın meydana gelen veya böyle 
bir ocağı terkedip kendi başına 
yayılma kabiliyeti olan bir ateştir" 
(2). Böylece görülüyor ki, kanun 
koyucu, sigorta hukuku anlamında 
yangının tanımının yapılmasını dokt
rine ve mahkemelere bırakmış olmakta
dır.

-alevli ateşin varlığı: sigorta 
hukuku anlamında yangından bahsede
bilmek için her şeyden önce bir 
a t e ş'in varlığı gerekir. Teknik 
anlamda ateşin(yanma olayının) husule 
gelebilmesi için yanıcı mad
de, oksijen ve yüksek 
ısı unsurlarının bir arada bulun
maları gerekir. Yangından bahsedile- 
bilmesi için ayrıca ateşin a 1 e v- 
1 i(:flammes) bir ateş olması gerekir. 
Alev, neşir halinde ve yanmakta olan 
gazın gözle görünen kısmıdır. Alev, 
ateşin yayılmasının başlıca sebebidir. 
Alevli ateşin teşekkülü şu vetireyi 
takip eder: 
kıvılcım

artışı___ kor.ısı 
alev(8).

-alevli ateşin anormal olması: 
alevli ateşin anormal olması demek, 
ateşin yanmasına tahsis edilen mahal
lin dışında vukubulması demektir.

-alevli ateşin yayılma istidadı 
göstermesi: bu husus alevli ateşin 
etrafa sirayet ederek tehlikeli bir 
durum yaratabilmesidir(9).

-alevli ateşin tahrip edici 
oluşu: alevli ateşin yangına dönüşe
bilmesi için gerekli son unsur, bu 
ateşin belirli varlıkları kül etmesi, 
yok etmesi veya onlarda bir değer 
kaybına sebebiyet vermesidir(10).

Nitekim, 18.Aralık.1928 tarihli 
Saint-Etienne Ticaret 
Mahkemesinin bir kararında yangının 
ve yangın başlangıcının güzel bir 
tanımlamasının yapıldığına işaret 
edilmektedir(3). Bu gibi mahkeme 
kararlarından esinlenen doktrin de 
yangını tanımlamaya gayret etmiştir.

G o d a r t/P e r r a u d/ 
Charmanti e r'ye göre yangın, 
"yayılma istidadı gösteren bir ateşin 
doğrudan etkisiyle bir eşyanın kısmen 
veya tamamen tutuşup yanması(alev 
alması) sonucu tahrip olmasından 
doğan bir kazadır"(4).

Atabek ise yangını "ocak 
dışında, o anda yakılmaya tahsis 
edilmeyen, varlıklarda önemli zarara 
sebebiyet veren, gayrı tabii, yok 
edici, tahrip edici ve tehlikeli bir 
ateş" olarak tanımlamaktadır(5).

Sigorta hukuku anlamında yangın 
kavramına, bu kavramın kurucu unsur
larını bünyesinde toplayan şu örneği 
verebiliriz: bir sobanın içinde 
odunun yanması bir yangın değildir, 
fakat yanan odunun sobanın dışına 
düşmesi ve oradaki şeyleri tutuştura
rak yakması yangındır(11).

2.Benzeri ve Yakın Kavramlardan 
Ayırdedilmesi
A)Yangın Başlangıcından

B o z e r'in katıldığı tanımlama 
"ocak veya herhangi 

1 yeri haricinde
ise şöyledir: 
bir ihtirak(yanma) 
husule gelen veya ihtirak yeri dışına 
sirayet eden ve bir zarar doğuran 
alevdir"(6).

Lyon Mahkemesi
ni n, 25.Temmuz.1946 tarihli bir 
kararından etkilenen bir tanımlamaya 
göre: "ocak dışında oluşan bir alevli 
ateşle karşı karşıya kalmış olanlar, 
bunun önüne geçilemiyeceğini, geniş
lemesine mani olunamıyacağmı normal 
olarak tahmin ederler, ancak tahmin 
olunanın ve korkulanın hilâfına ateş 
söndürülür,

c ı'da yangını "ateşin 
kendisine tahsis edilen mahal haricine 
çıkarak bir şeyi alevlendirerek yak
masıdır" diye tanımlar(7).

Dam

ki bu tanımların 
ortak noktaları nazara alındığında,

Doktrinde
yayılmasına mani olunur
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özlü değişiklikler husule getiren 
kimyasal veya biyoloji): olaylara 

(kaynaşma, kavrulma, 
denir(18). Örnek: yağlı

süre 
sonucunda 
hasarlar,

ve ciddi bir tehlikenin ve zararın 
önüne geçilirse 
çından bahsolunur"(12). Bu tanımla
mayı şu şekilde örneklendirebiliriz: 
yanan sobadan fırlayan kıvılcımın 
etkisiyle sobanın önündeki iskemlede 
duran palto yanmaya başlar. Oda da 
bulunanlar paltodaki ateşin yayılma
sından endişe duyarlar. Olaya müda
hale ederler. Palto ve iskemle kısmen 
yanar. Yangın önlenir(13).

B)Feux de menagc’öan
Feux de menage zararları, yangın 

dışında bir hararet kaynağına temasla 
veya bu kaynağa yakın durmakla oluşan 
alevsiz küçük çaplı hasarlardır(14).

a)Hararet(ısı) Zararları

yangın başlangı-
kızışma 
tahammür) 
tohumların, 
rutubetli

küspelerin uzun 
yerde kalması 

kızışması(19). Bu gibi
ateş ve alev olmaksızın, genellikle, 

malın ayıbı, kötü istif gibi 
etkisi altında ortaya

ısı,
faktörlerin 
çıktıklarından yangın hasarı addedil
mezler . Yangın sebebiyle bir kızışma 
söz konusu olursa, sigortacı bunu 
bir yangın zararı addederek öder(20).

E)İnfilak(patlama) Hasarları
b u h a-İnfilak, gaz veya

büyük bir basınçla ve ani bir 
surette önündeki tüm engelleri yok 
ederek şiddetle yayılmasıdır. 
lâkin üç unsuru mevcuttur:

r ı n

İnfi-Yangmdan kaynaklanmayan harare
tin etkisiyle meydana gelen hasarlar

Isıtma ve 
cihazlarının hararetine 

maruz kalan 
bir

yangın hasarı sayılmaz. 
aydınlatma
(duman veya buharına) 
cisimler yanmış sayılmaz. Örnek: 
abajuru çevreleyen şapkanın 
ampulden kaynaklanan hararet netice
sinde renk atması, kavrulup, çatla
ması. Keza, yanan bir şömine önünde 
duran elbisenin kavrulup, bozulması, 
aniden ısıtılan şişenin patlıyarak 
parçalanması(15).

-şiddetli bir sesin varlığı 
(ateşte bu yoktur)

-ateş veya dumanın olmaması(yan
gında bu hususlar varittir)

-mekanik ve fiziksel bir* olay 
olması(halbuki yangın kimyasal bir
olaydır)(21).

yanan

IV. Yangın Sigortasında Teminat 
1. Temin atın Kapsamı

b) Alevsiz Ateş Zararları A)Sigorta Sararının Kay-
Ateşin veya ateş haline gelen 

bir cismin doğrudan doğruya teması 
neticesinde, alev 
bir yangın sayılmaz. 
düşen bir kor parçasının 
yakması(16), elimizden düşen yanar 
vaziyetteki bir sigaranın mobilyada 
iz bırakması.

C) Ateşin Normal Olarak Bulunduğu 
Mahalle Düşen Cisimler in Yan-

nakları
Yangın sigortasının teminatının 

kapsamına, kural 
anlamda bir yangından doğan hasarlar 
dahildir. Ancak, Yangın sigortası 
poliçe genel şartları ile Türk Ticaret 

1305. maddesi, sigorta

almadan yanmada 
Örnek: sobadan 

halıyı
teknikolarak,

Kanununun
hukuku anlamında bir yangından kaynak
lanmayan bazı hasarları "bir yangın 

hükmünde" addederek teminatzararı 
altına almışlardır.masından

Ateşin, normal olarak bulunduğu 
mahalle düşen cisimlerin 
alevli olduğu haJ.de ortada bir yan
gından bahsedilemez. Örnek: 
veya ocakta odun veya kömürün yanması, 
bir soba veya ocağa başka bir cismin 
kazara düşerek yanması, tahrip olma- 
sı(17).

Bir yangın sigortasında sigorta 
zararının kaynakları aşağıdaki husus
lar olabilir:

a) Yangın: kural olarak yangının 
sebebi ve failinin kim olduğu önemli 
değildir. Yangının faili bizzat 
sigorta ettiren veya sigorta ettire
nin fiillerinden sorumlu olduğu bir 
şahıs veya bir üçüncü şahıs olabilir 
(Bkz.YSPGŞ.m.I/l.TTK.ın.1304) . 
gibi şahısların kusurlu fillerinden

yanması

soba

D)Kızışma Hasarlarından
Bualev olmadan, genel- 

ile maddede
Ateş ve

ısının etkisilikle,
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likte bir hüküm olmadığından, YSPGŞ. 
m. 3/4 ve m. 3/5 bu gibi zararları 
birer muafiyet hali olarak 
düzenleyerek sigorta teminatının 
dışında tutmuştur.

B)Sigorta Zararının Nitelikleri

çıkan yangın sigorta teminatının 
kapsamı içindedir(22). Sigorta etti
renin k a s d i bir fiili sonucunda 
çıkan yangın sigorta teminatının 
kapsamı dışındadır (TTK .m.12 78.m.130 4/2).

b) Yıldırım: yıldırım düşmesinin 
yangına sebebiyet vermiş olup olmama
sının bir önemi yoktur(YSPGŞ.m.1/2.T. 
T.K.m.1305/3).

c) İnfilak: infilakın yangına 
sebebiyet vermiş olup olmamasının 
önemi yoktur(YSPGŞ.m.I/3.TTK.m.l305/3).

d) Söndürme araçları ile ısı, 
duman, buhar: yangını durdurmak veya 
söndürmek için kullanılan her türlü 
araçtan, veyahut ısı, 
buhardan doğan
kapsamına dahildir(YSPGŞ.5/3.TTK.m.
1305/1). "
için sıkılan suyun şeker, kumaş gibi 
eşyada hasıl ettiği zararlar.

e) Eşyanın taşınması: taşınmadan 
doğan zararların teminata dahil ola
bilmesi 
r ı 1 m a 
kir(TTK.m.1305/1).

a) Doğrudan doğruya 
yangın sigortası, kural 
yangının, yıldırımın, 
doğrudan 
edeceği

zarar: 
olarak, 

infilakin 
doğruya ika 

zararları temin eder(Bkz. 
YSPGŞ.m.I). Doğrudan doğruya zararlar, 
yangınla zarar arasında(direkt) bir 
illiyet bağının, bir 
ilişkisinin bulunduğu 
Dolayısıyla zararlar örneğin, kira 
kaybı, kâr mahrumiyeti ancak özel 
bir anlaşmanın yapılması ve ek bir 
primin ödenmesi suretiyle teminat 
altına alınabilir(Bkz. ve karş.YSPGŞ. 
m.2/1)(27).

sebeb-sonuç
zararlardır.

duman veya 
hasarlar teminatın

Örnek: yangını söndürmek

b) Maddi zarar: yangın sigortası, 
kural olarak, yangının, 
infilakin tevlit edeceği 
zararları temin eder. Yangın sigor
tası bedeni 
etmez. Örnek: ölüm, 
gibi zararlar bir 
sının konusu olabilir(28).

2.Teminatın Genişletilmesi

yıldırımın, 
maddiiçin, eşyanın k u r t a - 

amacı ile taşınması gere-
zararları temin
yaralanma. Bu 

kaza sigorta-f) Eşyanın kaybolması:
yangın esnasında

eşyanın 
veya

veya kurtarmanın gerektir
diği yıkma veya boşaltma esnasında 
gerçekleşmelidir. 
teminata girmez. Çalınmanın ispatı 
sigortacıya aittir(YSPGŞ.m.5/3.TTK.m. 
1305/1).

kaybolması 
söndürme

Çalınma zararı A)Şartları: Yangın sigor- 
teminatının kapsamının geniş- 

letilebilmesi
tası

için sigortacı ile 
sigorta ettiren arasında bu yolda 
Özel bir anlaşmanın (akdi 
düzenlemenin) yapılmış olması gerekir. 
Bu hususu teminen, yangınla birlikte 
temin edilecek rizikolar için ilgili 
Devlet Bakanlığınca tasdik edilmiş 
klozlar

g) Binanın yıkılması: binanın
yıkılmasından doğan zararların temi
nata dahil olabilmesi için, yıkımın 
yangının genişlemesine engel olmak 
amacıyla ve ilgili memurun(.‘itfaiye) 
emri ile gerçekleştirilmiş olması 
gerekir(23)(24). Türk Ticaret Kanu^ 
nunun binanın yıkılmasından 
zararları teminata dahil eden 
maddesinin hükmü,

poliçeye dercedilmektedir. 
Ayrıca, buna ilaveten, ek bir primin 
Ödenmesi de şarttır.doğan 

1305.
aksine sözleşme 

yapılabilen bir hüküm olmasına rağmen 
YSPGŞ.m.5/3(25) bu gibi hasarların 
sigorta teminatına dahil olduğunu 
kabul suretiyle kanun hükmünü tevit 
etmiştir(26). Y

B)Kapsamı: Özel 
teminata ithali mümkün

anlaşma 
olanile

hususları ve şeyleri aşağıdaki şekil
de özetlemek mümkündür:

a) Bazı dolayısıyla zararlar(kira 
kaybı, kâr mahrumiyeti), sigorta 
ettirenin yangın dolayısıyla tazminat 
ödeme rizikosu,

b) Maden 
kendine yanması

Türk Ticaret Kanunu m.1305/2 ve 
sigorta3fde,

ayıbından doğan zararlar ile 
ateş zararlarının, birer, "yangın 
zararı hükmünde" olduğu kabul edilmiş
tir. Ancak, TTK.m.1305 emredici nite-

ettirilen binanın
alevsiz kömürlerinin kendi

.... Sanat, antikacılık ve amatör
lük bakımından bir kıymeti olupta
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bedeli 10.000 TL'nı 
Örnek: heykel, tablo, biblo...

d) Modeller, kalıplar, ihtira 
beratları, ticari defterler,

geçen şeyler. türlü hasar: deprem sigortasır
ortaya çıkışı XIX. asra dayanmakt 
dır. Bu asırda, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Japonya'da deprem 
sigortası konusunda bazı adımlar 
atılmıştır. Ancak, esas deprem sigor
tası uygulaması 1906 S a n F r a fi
si s c o depreminden sonra Amerika’
da başlamıştır. Aralarında ülkemizin 
de bulunduğu bir kısım Ortak Pazar 
ülkelerinde deprem teminatının yangın 
sigortasına ek olarak verildiği 
müşahade edilmiştir. Deprem klozunun 
yangın poliçesine eklenmesi suretiyle 
gerek, yer sarsıntısının doğrudan 
doğruya ika edeceği zararlar(:yıkılma, 
çökme, kırılma), gerekse, depremin 
sebebiyet vereceği yangın hasarları 
temin edilmektedir.

j,li

.vs.

e) Nakit, 
gümüş,

hisse senedi, tahvil, 
mücevher, kıymetlialtın,

taşlar. Bu gibi şeylerin özel bir 
anlaşma ve ek bir prim ödenmesi 
suretiyle teminata dahil edilmesinin 
sebebi, yangına karşı dirençsizlik - 
leri ve yangın halinde hasara uğrayan 
miktarın tespitinde karşılaşılan
güçlüklerdir(29).

f) Sigorta ettirene ait olmayan 
mallar. Örnek: emanet, ariyet mallar.

g) Her türlü patlayıcı madde ve 
bunların imal edildiği yerler.

h) Her türlü nakil vasıtası ve 
bunların yükleri: mahiyetleri itiba
riyle bu rizikolar, bazen otomobil 
poliçeleri bazen de nakliyat poliçe
leri ile temin edilirler(30). Bu 
yüzden de özel bir anlaşma yapılana 
kadar yangın sigortasının teminatına 
dahil edilmemişlerdir.

i) Grev, lokavt, kargaşalık ve 
halk hareketlerinden veya bunların 
gerektirdiği askeri ve inzibati 
hareketlerden doğan zararlar: sigorta 
tatbikatçıları bu konuyla 
olarak, üç klozun mevcudiyetine 
işaret etmektedirler. Bunlardan 
birincisi, "yangın, infilak” klozu- 
dur. Bu kloz ile politik rizikolar 
sonucu meydana gelen yangın, 
varsa infilak zararları karşılanır. 
Örnek: bir fabrikanın grevci işçiler 
tarafından yakılması.

k) Fırtına, seylap, yer^kayması, 
kar ağırlığı gibi tabii âfetlerin 
meydana getirdiği yangın dışındaki 
zararlar:

on metre yükseklikte, 
bofor-

Fırtına,
hızı saniyede 7,1 metreden(■ 
dan) fazla hızla esen bir rüzgardır.

zararlaredeceğiikaFırtınanın 
yangın sigortasına eklenecek "fırtına 
klozu’
1 ardır. Örnek: çatının uçması, carnla-

iie teminat altına alınmış-

rın kırılması.
ilgili Seylâp, su baskını, taşına, 

şeklinde tanımlanabilir.
su baskını sıra-

taşkm
"Seylap klozu" ile, 
sında hasara uğrayan bina veya muhte
viyatı ternin edilmektedir.teminat

"Yer kayması klozu" ile tabiat 
olayı niteliğindeki yer kayması veya 
toprak çökmesinin doğurduğu hasarlar 
temin edilmektedir. Bu kloz, tabiat 
olayı niteliğinde olmayan. Örneğin, 
tüne]
toprak çökmelerinden doğan zararları 
temin etmez.

İkinci klcz "bütün muhataralar" 
kiozudur. Bu

rizikolar sonucu meydana 
bütün hasarlar 

Örnek:
çalıştıkları 
camlarını,

(:all risks)
politik
gelen yangın dahil 
karşılanmaktadır. 
işçilerin 
yakmaları, 
kırmaları.

klozla açma çalışmaları sırasındaki

grevci
fabrikayı Kar ağırlığı, bazı dayanıksız 

meskenlerin veya fabrikaların çatıla
rının çökmesine sebebiyet vererek 
ağır hasarlar meydana getiren tabii 
bir âfet sayılır. Yangın sigortasına 
ek olarak verilecek "kar ağırlığı 
klozu" ile bu 
edilir.

makinalarını

Üçüncü kloz "kötü niyetli hare
ketler" kiozudur. Birinci ve ikinci 
klozun kapsamı dışında kalan 
olaylara ilişkin olmak 
ikinci

bazı hasarlar teminüzere ve 
verilir.kloza ek olarak 

Örnek: kötüniyetle bombalama. i) Dahili su, araç çarpması, 
hava taşıtlarının meydana getirdiği 
yangın dışındaki zararlar: bu gibij) Depremin dolaylı dolaysız 

sebebiyet vereceği yangın dahil her
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türlü hasar teminat dışıdır(YSPGŞ.m. 
3/2). Atom rizikosu mahiyeti icabı 
sigorta edilebilir bir rizikodur. 
Batı ülkelerinde bunun örnekleri 
vardır. Atom rizikosu büyük zararlara 
sebebiyet verebileceğinden p o o 1'- 
ler(:sigortacıların kendi aralarında 
teşkilatlanması) vasıtasıyla sigorta
lanmaktadır .

e) Kamu tasarrufu istisnası: 
kamu otoritesi tarafından sigortalı 
mal üzerinde yapılacak tasarruflar 
sebebiyle meydana gelen bütün hasar
lar sigorta teminatının dışındadır. 
Örnek: kamu otoritesinin binaya el 
koyması ve binanın kamu otoritesinin 
denetiminde iken yanması(YSPGŞ.m.3/3).

f) Zati ayıp ve kızışma istis
nası: sigortalı malın ayıbı(imâlat 
kusuru, eksiklikleri), kızışması, 
fermantasyonu, kavrulması, tagayyürü 
sonucu husule gelen zararlar, bir 
yangına sebebiyet vermediği sürece, 
sigorta teminatının dışındadır(YSPGŞ. 
m.3/4). Nebati yağlar, bazı cins 
kömürler ve fermantasyona elverişli 
olan nebatlar kendi kendine kızışmaya 
(yanmaya) elverişlidirler. Örnek: 
yağlı tohumların ve özellikle küspe
nin uzun süre rutubetli bir yerde 
yığın halinde bırakılması kızışmaya 
sebebiyet verir. Küspenin havalandı
rılması, zaman zaman alt üst edilmesi 
halinde bu hasarlar önlenebilir. 
Kendi kendine kızışma hasarları 
verilen örnekte de görüleceği veç
hile, sigorta ettirenin kâfi dikkat 
ve ihtimam göstermemesi sonucu gerçek
leşen hasarlardır. Sigortacılar bu 
yüzden kendi kendine kızışma zararla
rını bir muafiyet hali olarak düzen
lemişlerdir .

g) Ateşte tutulma istisnası: 
sigortalı şeylerin işlenmek veya 
başkaca faydalı bir maksatla ateşe 
veya hararete tutulması halinde, 
yangın çıkmaması şartıyla, husule 
gelen zararlar teminat dışıdır(YSPGŞ. 
m.3/5).

zararlar da yangın sigortası ile 
birlikte temin edilirler. Bu gibi 
hasarlara şu örnekler verilebilir: 
binanın su tesisatının arızalanması 
sonucu binayı su basması, açık unutu
lan musluktan taşan suların çevreyi 
ıslatması, otomobillerin kaza ile 
evlerin içine girmeleri, kamyonların 
binaların çatılarına 
uçakların binalara çarpması, uçağın 
veya bir parçasının binanın üzerine 
düşmesi....vs.

m) Elektrik hasarları: bu hasar 
için verilen ek teminatla kamuya 
elektrik sağlayan istihsal merkezle
rindeki ve dağıtım şebekelerindeki 
elektrik hasarları temin edilmektedir. 
Bu gibi hasarlara örnek olarak jene
ratör ve transformatörlerin elektrik 
akımındaki aksaklıktan dolayı zarar 
görmeleri gösterilebilir(31).

düşmeleri,

3.Teminatın İstisnaları(: mua
fiyetler)

Yangın sigortasının kapsamına 
girmeyerek birer muafiyet hali olarak 
düzenlenen istisnaları Yangın Sigor
tası Poliçe Genel Şartları m.3'ü 
esas alarak şu şekilde sıralamak 
mümkündür:

a) Kasıd istisnası: sigortacı, 
sigorta ettirenin veya sigortalının 
kasden ika ettiği yangın zararından 
sorumlu 
1304/2).

değildir (TTK. m. 1278. TTK. m.

b) Para cezaları istisnası: 
yangın sebebiyle sigorta ettirenin 
ödeyeceği para cezaları da sigorta 
ile temin edilemez.

c) Harp istisnası: harp, harp 
olayları, istila, yabancı düşman 
hareketleri, çarpışma, iç harp, 
ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların 
gerektirdiği inzibatî ve askeri 
hareketler sebebiyle meydana gelen 
bütün ziya ve hasarlar -yangın

'dahil- teminat dışı tutulmuştur(YSPGŞ. 
m.3/1). Harp zararlarının bir istis
na olarak vazedilmesindeki sebebler, 
primin hesaplahmasındaki zorlukla, 
harp zararının katastrofik niteliği
dir.

h) Feux de menage istisnası: 
elbise, çamaşır ve diğer eşya yanık
lığı gibi alev almaksızın kavrulma 
veya yanmasından veya ısıtma, aydın
latma, ütüleme aletleri ile lamba, 
mum, sigara ve bunların benzerlerine 
temasından doğan hasarlar, yangın

d) Atom rizikosu istisnası: 
herhangi bir nükleer yakıttan veya 
nükleer yakıtın yanması sonucu nük
leer artıklardan meydana gelen her
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kumaş, bu mal sigorta teminatı kap
samına girmez{Bkz. ve karş. YSPGŞ. 
m.4/B).

çıkmaması şartıyla, teminat dışıdır
lar (YSPGŞ. m. 3/5) . Feux de menage 
zararları teknik anlamda bir yangın 
hasarı değildir. Muafiyet hali olarak 
düzenlenmesinin sebebi, primin hesap
lanmasındaki güçlükle hasar miktar
larının küçük meblağlar arzetmesidir.

i) Ateşe düşme istisnası: yangın 
çıkarmaksızm, sigortalı şeylerin 
ocak veya bunun gibi ateş bulunan 
bir yere düşmesinden veya atılmasın
dan doğan hasarlar da teminat dışıdır 
(YSPGŞ.m.3/5).

Bazı menkuller aksine sözleşme 
yapılmadıkça, 
teminatına girmez, 
antikacılık, 
bir kıymeti olupta bedeli 10.000
TL'nı geçen, heykel, tablo, biblo-----

gibi şeyler, modeller, kalıplar, 
ihtira beratları, 
nakit, hisse senedi, 
gümüş, mücevher, 
her türlü patlayıcı maddeler, 
türlü nakil vasıtaları ve bunların 
yükleri(YSPGŞ.m.2/3.4.5).

yangın sigortasının 
Örnek: sanat,

amatörlük bakımından

vs.
ticari def terler, 

tahvil, altın, 
kıymetli taşlar, 

her
j) Elektrik hasarları istisnası: 

elektrik cihazlarının elektrik cere
yanına bağlı bulundukları sırada hı 
cereyan yüzünden husule gelecek ziya 
ve hasarları sigortacı ödemez. Örnek: 
bir radyonun elektriğe bağlı iken 
kısa devre sonucu lambalarının bozul-

Ancak, aynı 
netice- 
yanması 

dahildir(YSPGŞ.

kuralYangın sigortası ile
sigorta ettirene ait mallar 

Emanet ve ariyet 
temin 

Ancak, 
birlikte ikamet

olarak,
sigorta edilir. 
mallar yangın sigortası ile 
edilmezler(YSPGŞ.m.2/3.d). 
sigorta ettirenle 
eden aile fertleri ile müstahdemlere

dahildir

ması teminat dışıdır.
bir elektrik 

alevli bir şekilde 
teminatına

sinde 
sigorta 
m.3/7) .

ait menkuller sigortaya 
(YSPGŞ.m.4/B/2). Bunun sebebi, bir 
aile reisinin kendisi ile birlikte 
ikamet eden kişilerin her birine ait 
menkulleri ayrı ayrı sigorta ettir
mesindeki zorluktur. Buna karşılık, 

esnasında evde misafir olarak

k) Nakliye ve makine kırılması 
sigortası istisnası: 
anında, bir nakliye veya 
kırılması sigortası ile temin edil
miş bulunan malların uğradığı hasar-

hükümlerine

hasarın vukuu
makine

yangın
bulunan kimseye ait menkuller sigor
taya dahil değildir.1 ardan bu sigortalar

göre tazmini gereken kısım, 
sigortası teminatı dışındadır(YSPGŞ. 
m.3/8)(32).

yangın
b) Gayrı menkuller:

tatbikatıyangın sigortasının ilk
menkul malların sigortası ile 

Yangın sigortası ile 
halinde ki yapılar

gayrı
başlamıştır, 
gerek inşa 
(Bkz.YSTT.m.12) gerekse inşası tamam
lanmış gayrı menkuller temin edilir. 
Örnek: apartman, ev,
İnşası tamamlanmış gayrı menkullere 
ilişkin yangın sigortasının teminatı, 

binayı, ona bitişik veya ondan 
olan bütün müştemilatı(:hamam, 

ahır...) tamamlayıcı

V. Yangın Sigortasının Konusu

konusu,Yangın sigortasının 
sigorta ettirenin, bir menkule, bir 
gayrı menkule veya gayrı maddi bir 
varlığı taalluk eden m e n f a a - 
tidir (:interet economique). 
Menfaatin taalluk ettiği şeyleri 
örneklendirerek inceleyelim:

f abrika .vs.

esas 
ayrı
mutfak, garaj, 
mahiyetteki süslemeleri, pancarları, 
asansörleri, elektrik, gaz, banyo 
tesislerini kapsar(Bkz.YSPGŞ.m.4/A/I).

a) Menkuller : yangın 
sigortasında teminat altına alman 
menkuller ya teker teker poliçede 
belirtilir 
bulunan
edilir. Belirli bir mahalde bulunan 
menkullerin

veyahutta bir mahalde
menkullerin tümü sigorta Temeller, istinat duvarları, 

sarnıçlar, mahzenler sigorta dışı 
tutulmuştur(Bkz.YSPGŞ.m.4/A/2). 
Bunların sigorta dışı tutulmaların
daki sebep, esas itibariyle yanmaz

zarar görme 
oluşundandır. 

ettirenin bunları

sigortasına 
örnek olarak, ikametgâhdaki mobilya, 
imalathanedeki

tümünün

bakkalmakineler, 
dükkanında bulunan emtea gösterile
bilir.

oluşları, . yangından 
ihtimallerinin 
Ancak, sigorta

Bakkal dükkanında, bakkaliye 
emteası dışında bir mal varsa, örneğin

az
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türlü hasar teminat dışıdır(YSPGŞ.m. 
3/2). Atom rizikosu mahiyeti icabı 
sigorta edilebilir bir rizikodur. 
Batı ülkelerinde bunun örnekleri 
vardır. Atom rizikosu büyük zararlara 
sebebiyet verebileceğinden p o o 1'- 
ler(:sigortacıların kendi aralarında 
teşkilatlanması) vasıtasıyla sigorta
lanmaktadır .

zararlar da yangın sigortası ile 
birlikte temin edilirler. Bu gibi 
hasarlara şu örnekler verilebilir: 
binanın su tesisatının arızalanması 
sonucu binayı su basması, açık unutu
lan musluktan taşan suların çevreyi 
ıslatması, otomobillerin kaza ile 
evlerin içine girmeleri, kamyonların 
binaların çatılarına 
uçakların binalara çarpması, uçağın 
veya bir parçasının binanın üzerine 
düşmesi

düşmeleri,
e) Kamu tasarrufu istisnası: 

kamu otoritesi tarafından sigortalı 
mal üzerinde yapılacak tasarruflar 
sebebiyle meydana gelen bütün hasar
lar sigorta teminatının dışındadır. 
Örnek: kamu otoritesinin binaya el 

rindeki ve dağıtım şebekelerindeki koyması ve binanın kamu otoritesinin 
elektrik hasarları temin edilmektedir.
Bu gibi hasarlara örnek olarak jene
ratör ve transformatörlerin elektrik 
akımındaki aksaklıktan dolayı zarar 
görmeleri gösterilebilir(31).

vs.• • • •
m) Elektrik hasarları: bu hasar 

için verilen ek teminatla kamuya 
elektrik sağlayan istihsal merkezle-

denetiminde iken yanması(YSPGŞ.m.3/3).
f) Zati ayıp ve kızışma istis

nası: sigortalı malın ayıbı(imâlat 
kusuru, eksiklikleri), kızışması, 
fermantasyonu, kavrulması, tagayyürü 
sonucu husule gelen zararlar, bir 
yangına sebebiyet vermediği sürece, 
sigorta teminatının dışındadır(YSPGŞ. 
m.3/4).
kömürler ve fermantasyona elverişli 
olan nebatlar kendi kendine kızışmaya 
(yanmaya) elverişlidirler. Örnek: 
yağlı tohumların ve özellikle küspe
nin uzun süre rutubetli bir yerde 
yığın halinde bırakılması kızışmaya 
sebebiyet verir. Küspenin havala.ıdı- 
rıİması, zaman zaman alt üst edilmesi 
halinde bu hasarlar

kendine kızışma 
verilen örnekte de görüleceği veç
hile, sigorta ettirenin kâfi dikkat 
ve ihtimam göstermemesi sonucu gerçek
leşen hasarlardır. Sigortacılar bu 
yüzden kendi kendine kızışma zararla
rını bir muafiyet hali olarak düzen
lemişlerdir .

İstisnaları(:mua-3.Teminatın
fiyetler)

Yangın sigortasının kapsamına 
girmeyerek birer muafiyet hali olarak 
düzenlenen istisnaları Yangın Sigor
tası Poliçe Genel Şartları m.3'ü 
esas alarak şu şekilde sıralamak 
mümkündür:

Nebati yağlar, bazı cins

a) Kasıd istisnası: sigortacı, 
sigorta ettirenin veya sigortalının 
kasden ika ettiği yangın zararından 
sorumlu değildir (TTK. m. 12 78. TTK. m. önlenebilir.

hasarları1304/2). Kendi
b) Para

yangın sebebiyle sigorta ettirenin 
ödeyeceği para cezaları da sigorta 
ile temin edilemez.

cezaları istisnası:

c) Harp istisnası: 
olayları, istila, 
hareketleri, çarpışma, 
ihtilal, isyan, ayaklanma 
gerektirdiği inzibatî

harp, harp 
yabancı ' düşman 

iç harp, 
ve banların g) Ateşte tutulma istisnası: 

şeylerin işlenmek veya 
başkaca faydalı bir maksatla ateşe 
veya

sigortalıve askerî 
hareketler sebebiyle meydana gelen 
bütün ziya ve hasarlar hararete tutulması halinde, 

yangın çıkmaması şartıyla, husule 
gelen zararlar teminat dışıdır(YSPGŞ. 
m.3/5).

_ . . -yangın 
dahil- teminat dışı tutulmuştur(YSPGŞ. 
m.3/1). Harp zararlarının bir istis
na olarak vazedilmesindeki sebebler, 
primin hesaplanmasındaki zorlukla' 
harp zararının katastrofik niteliğil 
dir.

h) Feux de menage istisnası: 
elbise, çamaşır ve diğer eşya yanık
lığı gibi alev almaksızın kavrulma 
veya yanmasından veya ısıtma, aydın
latma, ütüleme aletleri ile lamba, 
mum, sigara ve bunların benzerlerine 
temasından doğan hasarlar, yangın

d) Atom rizikosu
herhangi bir nükleer yakıttan 
nükleer yakıtın

istisnası: 
veya

... , yanması sonucu nük
leer artıklardan meydana gelen her
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çıkmaması şartıyla, teminat dışıdır- 
lar(YSPGŞ.m.3/5). Feux de menage 
zararları teknik anlamda bir yangın 
hasarı değildir. Muafiyet hali olarak 
düzenlenmesinin sebebi, primin hesap
lanmasındaki güçlükle hasar miktar
larının küçük meblağlar arzetmesidir.

i) Ateşe düşme istisnası: yangın 
çıkarmaksızm, sigortalı şeylerin 
ocak veya bunun gibi ateş bulunan 
bir yere düşmesinden veya atılmasın
dan doğan hasarlar da teminat dışıdır 
(YSPGŞ.m.3/5).

kumaş, bu mal sigorta teminatı kap
samına girmez(Bkz. ve karş. 
m.4/B).

YSPGŞ.

Bazı menkuller aksine sözleşme
sigortasının 

Örnek: sanat,
amatörlük bakımından 

10.000

yapılmadıkça, yangın 
teminatına girmez. 
antikacılık,
bir kıymeti olupta bedeli 
TL' nı geçen, heykel, tablo, biblo — . 
vs. gibi şeyler, modeller, kalıplar, 
ihtira beratları, ticari defterler, 

hisse senedi, 
mücevher,

tahvil, altın, 
kıymetli taşlar, 

her

nakit, 
gümüş,
her türlü patlayıcı maddeler 
türlü nakil vasıtaları ve 
yükleri(YSPGŞ.m.2/3.4.5).

j) Elektrik hasarları istisnası: 
elektrik cihazlarının elektrik cere- 

bağlı bulundukları sırada tu

bunların

yanına
cereyan yüzünden husule gelecek ziya 
ve hasarları sigortacı Ödemez. Örnek: 
bir radyonun elektriğe bağlı iken 
kısa devre sonucu lambalarının fcozul-

Ancak, aynı 
netice-

sigortası ile kural 
sigorta ettirene ait mallar 

ve ariyet 
sigortası ile temin 

Ancak, 
birlikte ikamet

Yangın
olarak,
sigorta edilir. Emanet 
mallar yangın 
edilmezler(YSPGŞ.m.2/3.d). 
sigorta ettirenle 
eden aile fertleri ile müstahdemlere 

menkuller sigortaya
Bunun sebebi, bir

ması teminat dışıdır.
bir elektrik 

sinde alevli bir 
sigorta teminatına 
m.3/7) .

şekilde yanması 
dahildir(YSPGŞ. dahildirait

(YSPGŞ.m.4/B/2). 
aile reisinin kendisi ile birlikte 
ikamet eden kişilerin her birine ait 
menkulleri ayrı ayrı sigorta ettir
mesindeki zorluktur.

makine kırılması 
vukuu 

makine
k) Nakliye ve 

sigortası istisnası: 
anında, bir nakliye veya 
kırılması sigortası ile temin edli 
miş bulunan malların uğradığı hasar
lardan bu sigortalar hükümlerine 
göre tazmini gereken kısım, 
sigortası teminatı dışındadır(YSPGŞ. 
m.3/8)(32).

hasarın
Buna karşılık, 

esnasında evde misafir olarakyangın
bulunan kimseye ait menkuller sigor
taya dahil değildir.

menkul 1er: 
ilk tatbikatı

b) Gayrı 
yangın sigortasının

menkul malların sigortası ile 
Yangın sigortası ile 

halinde ki yapılar
gayrı
başlamıştır, 
gerek inşa 
(Bkz.YSTT.rn.12) gerekse inşası tamam- 

menkuller temin edilir.
fabrika-----vs.

KonusuV. Yangın Sigortasının
konusu, 

bir 
maddi bir

sigortasının
bir menkule,Yangın

sigorta ettirenin,
gayrı menkule veya gayr^. ^
varlığı taalluk eden _m e n f a a
tidir (:interet economıque).

ettiği şeyleri

lanmış gayrı 
Örnek: apartman,
İnşası tamamlanmış gayrı 
ilişkin yangın sigortasının teminatı, 

ona bitişik veya ondan 
olan bütün müştemilatı(:hamam, 

ahır...) tamamlayıcı

ev,
menkullere

esas binayı,taallukMenf aatin 
örneklendirerek inceleyelim: ayrı

mutfak, garaj, 
mahiyetteki süslemeleri, pancurları, 
asansörleri, elektrik, gaz, banyo 
tesislerini kapsar(Bkz.YSPGŞ.m.4/A/I).

küller: yangın 
teminat 
teker

a) Men 
sigortasında 
menkuller ya 
belirtilir veyahutta 
bulunan menkullerin v,ıl nnan
edilir. Belirli bir mahalde 
menkullerin tümünün s.ıg ■, 
örnek olarak, ikametgahtaki 
imalathanedeki makineler, 
dükkanında fculunan emtea 9° 
bilir. Bakkal dükkanında, ^kkalrye 
emteası dışında bir mal varsa, ornegm

almanaltına 
teker poliçede 

bir mahalde 
tümü istinat duvarları, 

mahzenler sigorta dışı
Temeller,sigorta

sarnıçlar, 
tutulmuştur(Bkz.YSPGŞ.m.4/A/2). 
Bunların sigorta dışı tutulmalarm-

itibariyle yanmaz 
zarar görme 
oluşundandır. 

sigorta ettirenin bunları

daki sebep, esas 
oluşları, . yangından 
ihtimallerinin 
Ancak,

az
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venale des fonds devaleur 
commerce)sek, sigortacı kira kaybı olarak, 

(100.000 x 12=) 1.200.000 TL ödeyecek
tir. İnşaat bir seneyi geçse 
tazminat bu miktarla sınırlı kalacak
tır. Zira sigorta bedeli binanın 
yıllık kira tutarı olan 
TL'dir.

dalı i Bir işletmenin yangın dolayı
sıyla harap olması ile işletmenin 

maddi unsurlarının da(:kira- 
ihtira beratı,

gayrı
cılık hakkı, unvan, 
markalar...) ziyaa uğraması mümkün- 

Bu tür hasarlar işletmenin

1.200.000

dür.
satış kıymeti üzerinden sigortalan- 

suretiyle temin edilmişlerdir. 
Bu tür sigortayla, özellikle, yangın 
dolayısıyla işletmenin m ü ş t e -

meydana

B) Kiracının kira kaybı sigortası
Kiracı, mal sahibine peşinen 

ödemiş bulunduğu kiranın, gün hesa
bıyla, yangın dolayısıyla işlememiş 
müddete isabet eden kısmından mahrum 
olmasından doğacak zararı sigorta 
ettirebilire 38).

ması

h i t i n d er i m u
gelen kesin azalma(:defection defi- 
nitive)dan doğan 
edilir(40).

zararlar temin
2.İntifadan mahrumiyet sigortası

(: assurance de la privation
VIII. Yangın Dolayısıyla Hukuki

Sorumluluk Sigortası
1.Kiracı sorumluluk sigor

tası (: assurance de la 
responsabili te_____çivile
locative]

Kiracının malike karşı olan 
sorumluluğu Borçlar Kanununda düzen
lenmiştir. BK.m.256'ya göre "kiracı 
kiralananı kullanırken tam bir ihti
mam dairesinde hareket 
mükelleftir"(:özen mükellefiyeti). 
BK.m.266'ya göre ise, "kiracı kira
lananı ne halde tesellüm etmiş ise 
kiranın hitamında o halde .... geri 
vermekle mükelleftir". Bu esasları 
tespit ettikten sonra hemen belirt
meliyiz ki, kiracının kendisinin, 
veya fiillerinden sorumlu olduğu 
kimselerin(:aile fertleri, müstahdem, 
misafir) kusuru bir yangına sebeb 
olmuşsa, hasıl olan zarardan kiracı 
mal sahibine karşı sorumludur. Kira
cının sorumluluğu, binanın yıpranma 
payı indirildikten sonra, yeniden 
inşa masrafı ile inşaat süresince 
mahrum kalman kiraya taalluk eder. 
Kiracı bı sorumluluğundan kaynaklanan 
tazminat ödeme rizikosunu bir hukuki 
sorumluluk 
altına 
Hukuki
kira kaybını karşılıyabilmesi için 
sözleşmede ayrıca bu yönde bir sara
hatin bilunması gereklidir(Bkz. ve 
karş. TTK.m.1309/c.2)(41).

2.Komşulara karşı sorumluluk
sigortası(:assurance
recours des voisins)

de jouissance).
Binada oturan mal sahibi, kiracı 

veya intifa hakkı sahibi, binanın 
yanması halinde intifamdan mahrum 
kalacağı ve başka bir mahal kirala
maya mecbur olacağı rizikosuna karşı 
sigorta yaptırabilir. Bu sigortaya 
intifadan mahrumiyet sigortası denir 
(39).

3.İşletmenin tatili faaliyet
ilesigortası(:assurance des

pertes d^ploitation)
A) Kar kaybı sigortası (: assu

rance de la perte de bsne-
fice)

Yangın dolayısıyla işletme faa
liyetinin tamamen durmasından veya 
yavaşlamasından doğan kâr kaybı 
(rehomage commercial) sigorta ile 
temin edilir. Bu tür sigortaya kâr 
kaybı sigortası denir. Yangından 
doğan kâr kaybı sigortalarına tatbi
katımızda pek rastlanmamaktadır.

B)Genel ve Daimi masraf sigor
tası (:assurance des frais
generaux permanentsT

Yangın dolayısıyla işletme faa
liyetinin durmasına rağmen yapılacak 
genel ve devamlı 
likteki masraflar(:işçi ücretleri, 
kira, ipotek faizi, sigorta primi' 
vergi, antrepo masrafları ve benzer
leri) sigorta ile temin edilebilir.

ve daimi

sigortası ile teminat 
alabilir(TTK.m.1309/c.1)- 

sorumluluk sigortacısının
nite-

Bu tür sigortaya genel 
masraf sigortası denir.

4.İşletmenin satış kıymetinin öu
sigprtası (: assurance de la

•i1.
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Menkul ve gayrı menkul malların 
ve zilyedi(malik, kiracı 

şagil) kendisinin veya fiillerinden 
sorumlu olduğu
yüzünden çıkacak bir yangının komşu 
üçüncü şahısların mallarına vereceği 
zarardan sorumludur. Malik, kiracı 
veya şagil bu sorumluluktan kaynak
lanan tazminat ödeme 
karşı bir hukuki sorumluluk sigortası 
akdedebilir(TTK.m.1309/c.1). 
kavramının kapsamına gerek aynı bina 
içindeki, gerekse 
veya civardaki 
girer. Komşuluğun 
olmasına da gerek yoktur. Yanan bir 
gayrı menkule nazaran, 
menkulün kaldırımına park eden bir 
otomobil komşu addedilmiştir(42).

tazminatı talep edemiyeceği gibi, 
sigorta ettirenin alacaklıları da bu 
tazminat üzerine 
ramaz(TTK.m.1310/c.1). 
zarar gören üçüncü şahsı 
m a k amacını güder.

Zarar gören şahıs hukuki 
sorumluluk sigortacısından tazminatın 
tamamını alamamış ise, kalan kısmından 
dolayı yangın sebebiyle kendisine 
karşı sorumlu olan kimseye müracaat 
edebilir(TTK.m.l310/c.2).
Türk Ticaret . Kanunununda yer almamış 
olsaydı bile Borçlar Kanununun genel 
hükümleri uyarınca aynı sonuca varı
labilirdi. Bu sebeble TTK.m.1310/c.2 
lüzumsuz bir tekrar mahiyetindedir.

- Hukuki sorumluluk sigortacısı, 
ancak, yangından doğrudan 
doğru y a kaynaklanan zararı 
tazminle mükelleftir. Aksine sözleşme 
bulunmadıkça, dolayısıyla zararlar(: 
lucrum cessans). örneğin, kira kaybı, 
sigorta teminatına girmez(TTK.m.1309 
/c.2).

sahip

hac i z • koydu- 
hüküm 

koru-
şahısların kusuru Bu

rizikosuna

Komşu
Bu hususbitişik 

komşular 
devaml ı

aynı gayrı

Komşulara verilebilecek zarar 
miktarını önceden bilmeye genellikle 
imkan olmadığından, bu tür sigorta
larda, tahmini bir değer sigorta 
bedeli olarak kabul edilir.

3. Kiracıya karşı sorumluluk 
sigortası(:assurance du recours - Zarar gören üçüncü kişilerin 

doğrudan doğruya sorumluluk sigorta
cısına başvurmaları halinde, sigor
tacı, genellikle ve kural olarak, 
sigorta ettirene karşı haiz olduğu 

vasıtalarını(:decheance) 
zarar görene karşı da ileri sürebilir. 
Örnek: prim ödenmediği için sigorta 
himayesinin başlamadığı savunması. 
De lege ferenda, doğrudan doğruya 
dava hakkının etkinliğinin sağlanması 
bakımından, taı tür savunma vasıtala
rının zarar görene karşı ileri sürü- 
lememeleri gerekir. Sigortacı zarar 
görene ödemede bulunur, ancak, bu 
savunma vasıtası dolayısıyla sigorta 
ettirene rücü eder.

des locataires)
Kiralanan bina, mal sahibinin 

veya fiillerinden sorumlu olduğu 
kimselerin kusuru ile, veya binanın 
ayıbından, bakımındaki aksaklıktan 
dolayı yanarsa, mal sahibi, kiracının 
bu yüzden uğradığı doğrudan doğruya 
zararları tazminle mükelleftir. Mal 
sahibi kiracısına karşı olan bu 
sorumluluğundan kaynaklanan tazminat 
ödeme rizikosunu sigorta ettirebilir.

Hukuki sorumluluk sigortacısı, 
ayrıca, poliçede sarahat bulunmak 
şartıyla kiracının, taşınma masraf
larını, ödeyeceği daha yüksek kira 
bedelini varsa kâr kaybını teminat 
altına alabilir(43).

savunma

- Bu tür sigortalarda, sigorta 
zarar görenlerin zararınınbedeli, 

toplamından 
mütenasibe n (garameten) 
yapılmalıdır, 
sadece bir kaçı sigortacıya müracaat 
etmişse,
bu kişilere yaptığı 
1 i

Yangın dolayısıyla akdedilecek
sigortalarına ise, ödemea zhukuki

hâkim ortak esasları aşağıdaki şekil
de Özetleyebiliriz:

sorumluluk
Zarar görenlerden

sorumlulukSorumluluk sigortacısının 
ödemekle mükellef olduğu tazminatı 
ancak zarar görenler(malik, komşu) 
talep edebilir. Bu husus TTK.m.1310'un 
sigortacıya karşı, zarar 
tanıdığı doğrudan 
r u y a d a v a 
directe)(44) sayesinde gerçekleşir. 
ilke

sigortacısının 
iyiniyet 

ödeme oranında borçtan kurtul
muş sayılmasını kabul etmek 
olur. uygungörene 

doğ- 
hakkı (:action - Şayet sigorta ettiren, 

görenin zararını ödemişse, 
meblağı, sigorta bedeli ile

zarar 
ödediği 
sınırlıettiren tuolarak, sigorta
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yoktur. Bu durumda, sigorta ettirenin 
diğer alacaklıları, sigorta ettirene 
ödenecek tazminata haciz koydura- 
bilirler.
yasağı burada uygulanmaz. Zira bu 
yasak, sigorta ettireni değil, zarar 
görenleri koruma amacına matuf tur (45-46).

kalmak kaydıyla, aralarındaki sigorta 
akdine dayanarak, hukuki sorumluluk 
sigortacısından talep edebilir. Zira 
sigorta ettiren, yangın dolayısıyla 
tazminat ödeme rizikosuna karşı tu 
sigortayı yaptırmıştır. Türk Ticaret 
Kanununda da buna engel bir husus

TTK.m.1310/c.1'deki haciz

Dipnotları

(19) Bkz. Yücesan. Yangın Sigortaları 
Kaideleri ve Tatbikatı.İstanbul.1962 
s. 26
(20) Atabek (YR).s.l31
(21) Atabek (YR).s.l32
(22) Damcı. age.s.101
(23) Bkz. Atabek. Sigorta Hukuku. 
İstanbul.1950.s.269

(1) Atabek. Yangın Rizikosu. Sigorta 
Hukuku Dergisi. Ankara.1985, C.II, 
S.3/4. s.125. Akatlı. Yangına Karşı 
Sigorta ve Yangın Reasüransı, İstanbul 
1985. s.17
(2) Bkz. Kender. Türkiye'de Hususi 
Sigorta Hukuku. İstanbul.1985.s.201
(3) Bkz. Godart/Perraud/Charmantier. 
Code des Assurances.Paris.l947.s.420. 
dn.769
(4) Bkz. Godart/Perraud/Charmantier. 
age.s.419/420.No.769
(5) Atabek(YR).s.129
(6) Bozer. Sigorta Hukuk.Ankara.1981. 
s.153
(7) Damcı. Sigorta Hukuku (Ticaret 
Bakanlığı Sigorta Kursları notu)(Tek
sir) İstanbul.1967/1968.s.100. 
gmın tanımı için ayrıca fckz. ve 
karş. van Eeckhout. Le Droit des 
Assurances Terrestres, Paris/Bruxelles. 
1933.s.323/324
(8) Akatlı. age.s.25 vd. Atabek (YR) 
s.126/127
(9) Bkz. Fontaine. Droit des Assuran
ces. Bruxelles.l975.s.201.No.54
(10) Atabek (YR). s.128
(11) Akatlı. age.s.30

(24) Binanın pencere, kepenk, tavan 
veya damının bir kısmını itfaiye 
kırar veya deler ve bu menfezden 
yangını söndürmeğe veya eşyayı kur
tarmaya teşebbüs ederse, bu suretle 
hasıl olan zararlar bir yıkma zararı 
olarak nitelendirilmez. Ancak yangın 
sigortacısı bu zararlardan sorumlu 
olur. Bkz. Atabek (SH).s.268
(25) YSPGŞ.m.5/3'e göre: "Yangın 
söndürmede veya söndürmenin veyahut 
kurtarmanın gerektirdiği yıkma ve 
boşaltmalarda, sigortacı, sigortalan
mış şeylerin hasara uğramasından

.harap veya kaybolmasından müte
vellit maddi zararları da karşılar". 
Yangın zararı hükmünde addedilen 
hasarlar hakkında ayrıca bkz. ve 
karş. van Eeckhout. age.s.325-327
(26) Bkz. Damcı. age.s.103

ve karş. van Eeckhout. 
age.s.115

Yan-

(27) Bkz. 
age.s.324. Akatlı.(12) Godart/Perraud/Charmantier.age.

s.420.dn.769 (28) Atabek (YR). s.139. Kaza sigor
talarında, sigortalının maruz kala
cağı ve sigorta himayesine dahil 
bulunan bir kaza dolayısıyla sigor
tacı , bir prim karşılığında miktarı 
önceden tespit edilmiş(veya tayini 
kabil)

(13) Atabek (YR). s.130
(14) Fontaine.age.s.200/201. Atabek 
(YR). s.130/131
(15) Fontaine.age.s.200/201
(16) Damcı. age.s.101
(17) Damcı. age.s.101
(18) Atabek (YR).s.l31

meblağı ölümbir
tazminatı, geçici veya daimi iş gör
mezlik tazminatı olarak bir defada 
veya irat şeklinde ödemeyi taahhüt 
eder. Bkz. Karayalçm. Mesuliyet ve

muayyen
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Sigorta Hukuku bakımından Başlıca 
İşletme Kazaları. Ankara.1960. s.44
(29) Yücesan. age. s.24
(30) Yücesan. age. s.25
(31) Akatlı. age. s.123/135. Ayrıca 
fckz. ve karş. Yangın Sigortası Tarife 
Talimatı(Yürürlük tarihi, 16.4.1984). 
s.77 vd.
(32) Bkz. ve karş. Bozer. age. s.156/ 
157. Atabek (YR). s.130,131,138,139, 
148/151. Yücesan. age. s. 25 vd. 
Akatlı. age. s.31 vd.
(33) Bkz. ve karş. Bozer. age. s.157/ 
159. Atabek (SH). s.253. Yangın 
Sigortası Tarife ve Talimatı, s.2
(34) Mutabakatlı kıymet sigortasında, 
sigorta edilen menfaat değerinin 
taraflarca seçilen bilirkişilerce 
tespit edilmesi ve bu değerin taraf
larca kabul edilmesi söz konusudur 
(Bkz.TTK.m.1283)

menin tatili faaliyet sigortasının 
bir bölümü hakkında ayrıca bkz. ve 
karş. van Eeckhout. age. s.361/362
(41) Bkz. ve karş. 
age. s.329/342. 
vd. Damcı. age. s.109
(42) Bkz. Fontaine. age. s. 214 vd. 
Damcı. age. s.110. Karş. van Eeckhout. 
age. S.345 /d’.
(43) Bkz. Darricı. age. s.110. Fontaine. 
age. s.214. Atabek, (YR). s.140
(44) Karayalçm, bu hakkın doğrudan 
doğruya dava hakkı olmadığı görüşün
dedir. Karayalçm'a göre, burada, 
sigorta tazminatı üzerinde, zarar 
görenin, bir istifa s e 1 â- 
h i y e t i söz konusudur. Bkz. 
Karayalçm. age. s.69
(45) Bkz. Damcı. age. s. 111. Karş. 
Atabek. (SH). s.293 vd. Yangın dola
yısıyla sorumluluk sigortaları ve bu 
sigortalara hâkim ortak esaslar 
bakımından daha etraflı ve geniş bir 
izahat için bkz. Bozer. Yangın Dola
yısıyla Sorumluluk Sigortası(tebliğ). 
Teori ve Uygulama açısından Mesuliyet 
Sigortaları. Ankara.1977. s.305 vd.
(46) Bu ortak esasların "kiracıya 
karşı sorumluluk sigortasına" uygu
lanabilmesi için kanunda veya taraf
ların anlaşmasında bu yolda bir 
sarahatin bulunması gerekir.

vah Eeckhout. 
Fontaine. age. s. 209

(35) Yücesan. age. s.29
(36) Kender. age. s.226 vd. Akatlı. 
age. s.160/161
(37) Bkz.
s.280/282. Bozer. age. s.160/161
(38) Bkz. Akatlı. age. s.107/108
(39) Damcı. age. s. 110
(40) Bkz.
s.217. Atabek (SH).

Atabek (SH).ve karş.

ve karş. Fontaine. age.
s.253/257. İşlet-

Kısaltmalar

adı geçen eser
Borçlar Kanunu
Bakınız
Cilt
Cümle
Dipnotu
Karşılaştırınız
Madde
Sayı
sayfa
Türk Ticaret Kanunu 
Ve devamı 
Vesaire
Yangın Sigortası Poliçe Genel 
Şartları
: Yangın Sigortası Tarife ve 

Talimatı

age
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Bkz
C
c
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karş
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TTK
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neue vorsciiriften über DİE SCHEİDUNG im 
TÜRKİSCHEN ZIVILGESETZKJCH (s)

Prof.Dr. İlhan ULUSAN
Rechtswissenschaftliche Fakultaet İstanbul

überein neues GesetzDurch
die Abaenderung einiger Artikel des 
türkischen Zivilgesetzbuches und des 
Artikel 49 des türkischen Obligationen- 

wurde in erster Linie der

al teI.Allgemeines über das 
und das neue Scheidungsrech t

Mit der Rezeption des schweizeri- 
schen Zivilgesetzbuches wurde die 
Scheidung der Gewalt des Ehemannes 
völlig entzogen. Die neue Entwicklung 
auf dem Gebiete des Familienrechts 
machte sich unter anderem auch im 
Scheidungsrecht bemerkbar. Die Schei
dung beruht auf besonderen Gründen 
(den sog Scheidungsgründen), die nur 
in einem gerichtlichen Verfahren 
geltend gemacht werden konnen. Waehrend 
des Osmanischen Reiches war das Ehe- 
recht streng auf die religiöse (isla- 
mische) Rechtslehre (Fikih) ange- 
wiesen. In dem einem sehr wichtigen 
Gesetz, das Mecelle benannt wurde 
und zwischen den Jahren 1869 bis 
1876 erging, waren keine Vorschriften 
über das Familienrecht enthalten. 
Als eine Folge davon hatte der Ehemann 
das einseitige Recht zur grundlosen 
Scheidung. Nur wenn der Mann bei der 
Eingehung der Ehe das Scheidungsrecht 
seiner Frau zuerkannt hatte, konnte 
auch sie den Mann einseitig verstössen.

Wie erwaehnt, hat das türkische 
Zivilgesetzbuch (TZGB) dieses ein
seitige Scheidungsrecht abgeschafft, 
sodass in der Türkei eine Scheidung 
nur bei Vorliegen von gesetzlich 
normierten Scheidungsgründen 
den Richter ausgesprochen 
kann.

rechts,
sehr haeufig beanspruchte Scheidungs- 
grund, naemlich "die Zerrüttung des 
ehelichen starkVerhaeltnisses"
abgeaendert. Dieser İst in Art 134 
TZGB geregelt. 
dieses Artikels lautete 
Randtitel 
gendermassen:

Die alte Fassung 
unter dem 

"Unvertraeglichkeit" fol-

"Ist eine intensive Unvertraeg
lichkeit eingetreten, dass den Ehe- 
gatten die Fortsetzung der ehelichen 
Gemeinschaft nicht zugemutet werden 
darf, so kann jeder Ehegatte auf 
Scheidung klagen.

Unvertraeglichkeit 
vorwiegend der Schuld des einen 
zuzuschreiben, so hat nur der andere 
Ehegatte das Recht, auf Scheidung zu 
klagen.”

dieİst

Es ist zu bemerken, dass der 
Ausdurck "die intensive Unvertraeg
lichkeit" zwischen den Ehegatten 
sowohl von der Lehre, als auch in 
der Rechtsprechung gemaess dem SZGB 
als "tiefe Zerrüttung des ehelichen 
Verhaeltnisses"
Damit wurde der 
betreffende Unterschied zwischen dem 
türkischen und den 
ZGB beseitigt.

Als

auf gef asst wurde.
den Gesetzestextdurch

werden
schweizerischen

II.Das alte und das neue Schei
dungsrecht, dargestellt an der tiefen 
Zerrüttung des ehelichen Verhael  tnisses

Voraussetzungen 
Scheidungsbegehrens gemaess Art 134 
Abs 1 aF karnen die tiefe Zerrüttung 
des ehelichen Verhaeltni.^.gp.^ und die

eines

»S1Se“^£“i5T?cMtUoh“_ . . der Urıiversitaet
Osterreıchisch-Türkischen Juristenwoche.
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Unzumutbarkeit der Fortsetzung der 
ehelichen Gemeinschaft in Betracht. 
Di ese beiden Voraussetzungen bilden 
als solche die rechtliche Grundlage 
einer Scheidungsklage. Es 
gar nicht notwendig. dass die tiefe 
Zerrüttung aus dem Verschulden des 
eınen öder des anderen

hohem Masse gegolten. Als eine Folge 
davon konnte der Ehegatte, 
ehegemaess verhielt, in jedem Faile 
die Scheidung verhindern. Das hat in 
der Praxis

der sich

war auch zu grossen Sorgen und 
Ergebnissen 

geführt. Der schuldige Teil (meistens 
der Ehemann) lebte schon viele Jahre 
mit einem anderen Partner 
Haeufig waren aus dieser faktischen 
Verbindung Kinder vorhanden, die in 
dem unerwünschten und problematischen 
Status des unehelichen Kindes auf- 
wuchsen. Der unschuldige Ehegatte 
blockierte die Scheidung of t nicht , 
we.il er an der ehelichen Gemeinschaft

wenig befriedigenden

Ehegatten 
einehervorging. Trotzdem is t es 

Tatsache, dass das einseitige öder 
beidseitige Verschulden der Ehegatten 

das

zusammen.

Scheidungsrech t
wichtigen Einfluss ausübt. Dieser 
zeigte sich in unserem Rechtssystem 
daran, dass dem Ehegatten, dessen 
Schuld die tiefe Zerrüttung vorwiegend 
zuzuschreiben İst, nach Abs 2 aF die 
Scheidungsklage aus Art 134 Abs 1 aF 
grundsaetzlich nicht zusteht. Meiner 
Meinung nach handelte es sich entgegen 
dem Wortlaut nicht um den Ausschluss

auf einen

festhalten wollte öder hoffte, der 
ungetreue und deshalb schu3.dige 
Ehegatte werde doch wieder zu ihm 
zurückfinden, sondern aus Angst vor 
sozialem Ahstieg öder vor den finan- 
ziellen Folgen der Scheidung, manchmal 
sogar aus Rache.

einer Klagemöglichkeit. 
wiegend schuldige Ehegatte 
jedoch die Scheidung nicht durch- 
setzen.

Der über- 
konnte

Das türkische Kassationsgericht 
hat das Verschuldensprinzip auf die 
Scheidungsfaelle wegen der tiefeıı 
Zerrüttung des ehelichen Verhaeltnişşes 
sehr streng angewendet und liess 
sich von den Einwaenden und der 
Kritik gegen diese Haltung und gegen 
das alte Recht nicht verleiten. Die 
Scheidung wurde in der Gesellschaft 
besonders in den letzten Jahren of t 
als eine Plage empf ünden, und man 
wartete geduldig auf 
Regelung, die wenigstens die strenge 

des Verschuldensprinzips
das

Mit anderen Worten 
Scheidung konnte vom Richter nicht 
ausgesprochen 
klagende Teil überw.iegend schuldig 
war. Eine solche Klage war vom Richter 
abzuweisen, falls feststand, dass
der Klaeger an der Scheidung über- 
v/iegend schuldig war.

eine

derwerden, wenn

Verschulden 
von Amts wegen

Das überwiegende 
des Ehegatten 
auch ohne Einwand des Beklagten zu 
beachten, wenn es sich aus dem Prozess- 
stoff ergab. In der schweizerischen 
Rech t spr echung 
tiirkischen behre - die Tendenz erkenn— 
kar» dass foei Zustimınung des beklagten 
Ehegatten, der schuldlos öder v/eniger 
schuldig war, die Klage nicht ahge- 
wiesen werden musste, der Art 3.34 
Abs 2 aF TZGB (Art 142 Abs 2 SZGBÎ 
zum individuellen Schutze des weniger 
schuldigen Ehegatten 
sshalb keine poenale Funktion hatte. 

Ünser Kassationsgericht hatte 
^eine klare Meinung geaeussert.

hat in zahlreichen Entscheidungen
a^sgeführt,
^teres von Amts wegen 

^rage nachgehen und das
verschuld

eine neue
war

Anwendung
zu mildern vermochte öder gar 
Zerrüttungsprinzip mehr in den Vorder- 
grund rücken sollte. Diese Regelung 
brachte letzlich ein Sondergesetz, 

die Gesetznummer 3444 trug urıd
un ter dem

- wie auch in derwar

das
wie schon erwaehnt

üfcer die Aenderung"GesetzTitel
einiger flrtikel des türkischen Zivil- 

Gesetzesnummer 743,gesetzbuches, ..............
und des flrtikel 49 des Ohlıgatıonen- 
rechts Gesetzesnummer 819" am 4.5.19- 
88 im Âmtsblatt veröffentl.icht wurde.

unddiente

dazu
Aber ÎII .Die Regelung des Scneidungs— 

Gesetz Nr 3444reclıts durch das neue
der Richter ohne 

der Schuld- 
überwieğende 

en des Klaegers feststellen
Damit hat im Scheidungsrecht

der Türkei bis zum neuen 
r-344_4 das Verschuldensprinzip

4.5.1988dass Gesetz vomDas neue
hat durch Art 4 den flrtikel 134 des 
TZGB afageaendert und über einige 
Franen die in der alten Fassung der 
erwaehnten Vorschrift heftig in der 

und Praxis diskutıert wurden.Gesetz Leh rein
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7.Die Aufopferungsbereitschaft 
der beiden Ehegatten um Behebung der 
Zerrüttung.

Klarheit geschaffen.
Im ersten Absatz des Artikel 

134 TZGB wird nunmehr ausdrücklic 
geregelt, dass jeder Ehegatte auf 
Scheidung klagen kann, wenn eme so 
tiefe Zerrüttung des ehelichen Ver 
haeltnisses eingetreten İst, dass 
den Ehegatten die Fortsetzung der 
ehelichen Gemeinschaft nicht zugemutet 
werden darf.

2 Satz 1Im Artikel 134 Abs. 
wird die Verschuldensf rage und das 
auf Abweisung der Klage gerichtete

BekiagtenWiderspruchsrecht des
praeziser formuliert.
Gesetzestext geht
dass auch 
Scheidung wegen Zerrüttung des ehe
lichen Verhaeltnisses begehren kann. 
Der beklagte Partner hat jedoch die 
Möglichkeit, die Abweisung der Schei- 
dungsklage herbeizuführen, indem er 

seinem Widerspruchsrecht Gebrauch 
macht, und dem Klaeger einwendet, er 
t rage selbst die Schuld an der 
Zerrüttung der Ehe. Das Verschulden

Aus dem 
klar hervor,

der schuldige Ehegatte

Regelungdiese neueDurch
kommt kİarer hervor, dass der Richter 
in jedem konkreten Fail überprufen 
muss, ob die tiefe Zerrüttung des 
ehelichen Verhaeltnisses die Unzumunt- 
barkeit der Fortsetzung der ehelichen 
Gemeinschaft hervorgerufen hat. Das 
Kriterium der Unzumutbarkeit verweist 
damit den Richter auf sein Ermessen. 
Er hat zwischen den Allgemeininteresse 
an der Aufrechterhaltung der grund- 
saetzlich bis zum Tode eines Partners 
geltenden und über dem Willen der 
Ehegatten stehenden Bindung an die 
Ehe einerseits und dem Einzelinteresse 
des (der) Ehegatten am Schutz von 
Persönlichkeit

von

von dem Beki ag ten 
geltend gemacht 

Richter kann und darf 
Verschulden des

des Klaegers muss 
durch
werden. Der

überwi eğende

Einwaende

das
Klaegers nicht mehr von Amts wegen 
feststellen.

Nach der neuen Regelung kann 
der beklagte Ehegatte seine Zustimmung 

Klage erteilen. Er kann also auf
Gesetz

Menschenwürdeund
und eineabzuwaegenandererseits 

Wertentscheidung zu treffen, ob die 
Zerrüttung der Ehe so tief İst, dass 
vom klagenden Ehegatten nach Recht 
und Billigkeit das weitere Verharren 
in der Ehe nicht gefordert werden

zur
den Schutz, den 
gewaehrt, verzichten.

ihm das

WiderspruchRecht aufDas
die Klage des ausschliesslichgegen

öder überwiegend schuldigen Ehegatten 
findet an dem Verbot des Rechtsmiss- 
brauchs eine wichtige Schranke (Art 
134 Abs 2 Satz 2). Von einem Rechts-

wenn der

darf.
Als Kriterien für diese Beur- 

teilung der Unzumutbarkeit kommen - 
unter Würdigung der konkreten Ums- 
taende - in Betracht:

l.Art und Besonderheit der 
Ursachen, die zur Zerrüttung geführt 
haben.

missbrauch kann man reden, 
schuldlose öder weniger schuldige 
Ehegatte zwar formell an 
festhalten will, sie aber materiell 
ablehnt. Er handelt rechtsmiss- 
braeuchlich, wenn er sich gegen die 
Scheidung wehrt, gleichzeitig aber 
nicht den Willen hat, die eheliche 
Lebensgemeinschaf t 
fortzuführen, auch wenn der Klaeger 
sein ehewidriges Verhalten aufgeben 
würde. Nach dem neuen Gesetzeswortlaut 
wird die Ehe geschieden, falls die 
Einrede (das Widerspruchsrecht) des 
Klaegers einen Rechtssissbrauch 
darstellt, und an der Fortsetzung 
der ehelichen Gemeinschaft keine 
schutzwürdigen Interessen des Beklag- 
ten und der Kinder mehr bestehen.

der Ehe

2.Die individuellen
schaften des Klaegers, wie 
spiel sein gelstiger,
Zustand, sein Charakter, seine Stel- 
lung in der Gesellschaf t, die Lebens- 
gewohnheiten der Ehegatten.

Eigen- 
zum Bei -

tatsaechlichpyschischer

3. Die Einstellung des beklagten 
Ehegatten zu Ehe und Scheidung.

4. Die Dauer der Ehe.
5. Das Alter der Ehegatten.
6. Der Zustand der Kinder

mundıge Kinder haben ein Interesse 
mit Vater und Mutter aufzuwachsen). '

(un-

IV .Die einverstaendliche (ein-^

48



vero.ehmii.che) Schelduno; 
Durch die

Abs 4 TZGB erfolgt die Scheidung der 
Ehe, wenn eine Klage auf Scheidung 
aus irgendeinem Grund bereits. abge- 
wiesen worden İst und seit der Rechts- 
kraft dieser Entscheidung drei Jahre 
vergangen sına,, ohne dass die Ehe- 
gatten
Zusammenieben aufgenommen haben.

Gesetzgeber 
Scheidung wegen tatsaechlicher Tren- 
nung von vier Voraussetzungen abhaen- 
gig gemacht.

Diese sind:
1. Eine bereits vom Gericht 

rechtskraeftig abgewiesene Scheidungs- 
klage.

neue Regelung des 
Ar tikel s 134 Abs 3 TZGB İst die dem 
türkischen Recht fremde einverstaend- 
Üche Scheidung in unserem Fami İlen- 
recht eingeführt Vvorden. im 
Satz des Abs 3 stellt der Gesetzgeber 
für die Zerrüttung der Ehe eine 
Vermutung auf. Demnach İst eine Ehe 
als zerrüttet zu betrachen, falls 
sie ein Jahr gedauert hat und entweder 
beide Ehegatten gemeinsam auf die 
Scheidung klagen, öder der Beklagte 
der Klage des anderen Ehegatten 
zustimmt. In einem solchen Fail muss

ersten
waehrend dieser Zeit das

Der hat also

der Richter selbst die beiden Parteien 
anhören. Dabei hat er darauf zu 
achten, ob die Parteien ihren Willen 
bezüglich der Scheidung tatsaechlich 
frei aeussern. Der Richter İst aber 
nicht befugt zu prüfen, ob die Ehe 
in Zerrüttung geraten ist. Art 150 
Nr 3 TZGB, wonach "Parteierklaerungen 
irgendwelcher Art für den Richter 
nicht verbindlich sind” findet bei 
der
keine Anwendung( Art 134 Abs 3 Satz

2. Eine Trennungsfrist von 
drei Jahren, die seit der Rechtskraft 
der Entscheidung über die erste 
Scheidungsklage laeuft.

3. Die. Tatsache, dass die 
Parteien innerhalb dieser Zeit das 
Zusammenleben nicht wieder aufr:-.nommen 
haben.einverstaendlichen Scheidung

4. Der Antrag auf Scheidung
durch eine Partei.

Unter diesen Voraussetzungen 
kann ein Ehegatte die Scheidung 
herbeiführen. Auch in diesern Faile 
erfolgt die Scheidung ohne Berück- 
sichtigung der Schuld des Klaegers 
durch den Richter. Es wird also 
vermutet, dass die Ehe gescheitert 
ist, wenn die Ehegatten zusaetzlich 
mit anderen Voraussetzungen seit 
drei Jahren getrennt leben.

4).
Damic eine einverstaendliche 

Scheidung zustande kommt, müssen die 
Ehegatten eine Versinbarung, die die 
finanziellen Folgen der Scheidung 
und die Lage der Kinder nach der 
Scheidung regelt, dem Richter vorlegen. 
Der Richter ist befugt, im înteresse 
der Parteien und der Kinder die 
notwendigen Aenderungen vorzunehmen. 
Werden diese Aenderungen auch von 
den Parteien akzeptiert, so steht 
der Scheidung nichts im Wege. Der 
Rich ter 
sehr
wahrnehmen, da sonst vor allem die 
v/irtschaf tiich schwaecheren Ehefrauen 
und Kinder in grosse Not geraten 
können.

MassnshrnenVI.Vorlaeufige 
(vorsojrgliche Massregeln)muss diese Prüfungspflicht 

vorsichtig und sorgfaeltig
Der neue Text des Artıkels .137 

TZGB lautet folgendermassen:
"İst die Klage auf Scheidung 

öder Trennung angebracht, so trifft 
der Richter von Amts wegen die für 
die Dauer des Prozesses notigen 
vorsorglichen Massregeln, wie inbeson™ 
dei'e in Bezug auf die Mohnung und 
den Unterhalr der Ehefrau, die Ver- 
v;altung des ehelichen Vermögens und 
die Versorgung der Kinder”.

Der eigentliche Sinn dieser 
Vorschrift zeigt sich fcesonders 
dann, wenn der eine Ehegatte waehı:end 
des Prozesses vom anderen getrennt

V .Sclıeidung v>egen t a tsaechi. iclıer 
{faktiscîıer} Trennung

Das neue Gesetz fasst un ter 
gewıssen Bedingungen das langfristige 
Getrenntleben der Ehegatten als eine 
neue 
auf.

Grundlage für die Scheidung 
Der Gesetzgeber geht dabei 

davon aus, dass eine Ehe die materiell 
zugrunde gegangen .ist, auch formell 
aufgelöst werden soll. Nach Art 134
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Stand der Bedürftigkeit der Berechtig- 
ton.

lebt. Das Recht auf ein Getrenntleben 
beruht auf Artikel 162 Abs 2, wonnch

EinreichungnachEhegatte 4. Verschulden des Unterhalts- 
verpflichteten İst nichterforderlich.

Besonders auffallend an der 
Regelung İst die Tatsache, 

dass der Gesetzgeber dabei einen 
Unterschied zwischen Mann und Frau 
vorgenommen hat. Tatsaechlich kann 
der Mann trotz seiner Bedürftigkeit 
von seiner schuldigen Frau nur dann 
Unterhalt verlangen,
Frau im
Leistungsfaehigkeit der 
solche reicht also in diesem Faile 
nicht aus.

jeder
einer Klage auf Scheidung öder Tren- 

für die Dauer des Rechtsstreites 
Aufhebung des gemeinsamen Haus- 

Getrenntleben)

nung 
zur
haltes (also zum 
berechtigt ist.

neuen

zaehlt inGesetzgeber 
diesem Artikel nur die wichtigsten 
Massnahmen auf. Aber der Richter İst 
befugt, auch andere Massnahmen zur 
treffen, falls sie im Interesse der 
Ehegatten liegen. Als Beispiel für 
andere Massnahmen kaeme die Anweisung

die Schuldner in

Der

wenn sich die 
Wohlstand befindet. Die 

Frau als

des Richters an 
Betracht, 
zum
öder der Richter kann die Ehefrau 
ermaechtigen, einen Beruf öder ein 
Gewerbe auszuüben.

ihre Zahlungen ganz öder 
Teil der Ehefrau zu leisten. Artikel 145 nF TZGB regelt die 

Art des Unterhaltes und Schadener- 
In Abs 2 wird vor- 

dass beim Ersatz des im- 
keine Rente 

zugesprochen werden kann; es kommt 
also nur eine einmalige Abfindung in 
Betracht. Demgegenüber steht für den 
Richter nichts im Wege, Unterhalt 
und materiellen Schadenersatz in 
Form einer Rente öder einer Abfindung 
zuzusprechen. Wird als materieller 
Schadenersatz öder Unterhaltsbeitrag 
durch das Urteil öder durch Verein- 
barung eine Rente festgesetzt, hört 
die Pf licht zur Zahlung auf, wenn 
der Unterhaltsberechtige nicht mehr 
bedürftig İst, wenn er ein unehren- 
haftes Leben treibt, wenn er sich in 
einem eheaehnlichen Zustand befindet, 
wenn er sich wieder verheiratet hat, 
öder wenn er stirbt.

Die Parteien haben aber nach 
Artikel 145 Abs 3 die Möglichkeit, 
abweichende Vereinbarungen zu tref
fen, sodass die Rente auch in den 
oben erwaehnten Faellen immer noch 
an den Berechtigten entrichtet werden 
kann.

satzleistungen. 
gesehen, 
materiellen SchadensDas neue an dieser Regelung 

ist die Tatsache, dass der Richter 
ohne einen Antrag der Ehegatten vom 
Amts wegen die nötigen Massnahmen 
trifft. Nach der alten Praxis müssten 
die Ehegatten Antraege auf Bewilligung 
dieser Massnahmen stellen.

VII. Unterhalt und Art der 
Schadenersatzleistung

Durch eine neue Regelung hat 
der Gesetzgeber versucht, auch die 
Scheidungsfolgen in einem gewissen 
Mass zu korrigieren. Tatsaechlich 
sieht der Artikel 144 nF anstelle des 
bisher auf ein Jahr begrenzten Unter- 
halts nach der Scheidung, 
solchen auf unbestimmte Zeit vor.

einen

Der Anspruch auf den Unterhalt 
haengt von• bestimmten Voraussetzungen
ab:

l.Im Rahmen des Verschuldens- 
prinzips kann nur derjeniğe Ehegatte 
den Unterhalt beanspruchen, der an 
der Scheidung nicht öder nicht über- 
wiegend schuldig ist.

2. Der Ehegatte, der Unterhalt 
verlangt, muss klar darlegen, dass 
er durch die Scheidung in Bedürf tig
keit geraten würde.

3. Die Höhe des Unterhalts- 
betrages bestimmt der Richter un ter 
Würdigung der Leistungsfaehigkeit 
des Verpflichteten und nach dem

Gemaess Artikel 145 Abs 4 TZGB 
kann die Rente herabgesetzt öder 
aufgehoben werden, wenn die Bedürftig
keit nicht mehr besteht öder in 
erheblichem Masse abgenommen hat, 
sowie, wenn die Vermögenslage des 
Verpflichteten der Höhe der Rente 
nicht mehr entspricht.

Der Forderung nach einer Er- 
höhung der Rente kann der Richter

50



zusprechen, wenn sich die Umstaende 
geaendert haberi und der Billigkeit 
entspreehen.

handeln, und seit der Rechtskraft 
veniger als drei Jahre verstrichen 
sein.

Im zweiten Fail wird davon 
ausgegangen, dass nicht auf Scheidung 
geklagt wird .

Für den ersten Fail wird vom 
Richter ohne Berücksichtigung des 
Verschuldens des Klaegers die Schei
dung ausgesprochen, wenn dieEhegatten 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Gesetzes drei Jahre lang tatsaechlich 
getrennt gelebt und das haeusliche 
Zusammenleben nicht wieder aufgenommen 
haben.

VIII. Auf hebung der Wartefrist 
und Übergangs vorschrif ten

Gemaes Artikel 9 des Gesetzes 
Nr 3444 sind die Vorschrif ten 96 und 
142 TZGB aufgehoben worden. 
Vorschriften regelten die Wartefrist. 
Dies gilt rückwirkend mit der Folge, 
dass trotz vom Richter befohlener 
Wartefristen jeder Ehegatte seit dem 
Inkrafttreten des neuen Gesetzes eine 
neue Ehe schliessen kann.

Der Übergangsartikel 1 des 
neuen Gesetzes misst dem Getrenntleben 
der Ehegatten grosse Bedeutung bei 
und rückt dadurch das Zerrüttungs- 
prinzip noch weiter in den Vordergrund. 
Der Gesetzgeber macht einen Unter- 
schied zwischen zwei Fallgruppen:

Im ersten Fail geht es um 
Faelle, in denen eine Scheidungsklage 
eingebracht wurde. Dabei kommen drei 
Unterfaelle in Betracht.

Naemlich: Diese Klage mag noch 
anhaengig sein, entschieden, 
noch keine Rechtskraft erlangt haben, 
öder es kann sich um ein abgewiesenes 
und rechtskraeftiges Scheidungsurteil

Diese

Für die zweite Fallgruppe 
besteht die einzige Ausnahme darin, 
dass der Gesetzgeber eine Trennungs- 
frist von fünf Jahren vorgesehen 
hat.

Nacht Absatz 2 der Ubergangs- 
vorschrift soll die Scheidungsklage 
für die beiden Fallgruppen innerhalb 
von sechs Monaten seit dem Inkraft- 
treten des Gesetzes Nr. 3444(12.5.1988) 
erhoben werden. Der letzte Tag einer 
solchen Klage waere der 12.11.1988. 
Da die Frist schon abgelaufen İst, 
hat die Übergangs vorschrif t keine 
grosse Bedeutung mehr.

aber
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KÂRA İŞTİRAKLİ TAHVİLLER

Prof.Dr, Güzin ÜÇIŞIK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi

I. GİRİŞ
Kara iştirakli tahviller yatı

rımların finansmanını sağlamak 
sermaye piyasasının gelişmesi için 
son yıllarda düzenlenip uygulamaya 
konan çeşitli yatırım araçlarından 
biridir.

tahviller çıkarabilmesini ve bu tür 
tahvillerin özellikleri düzenlemekte
dir (3). Aynı yıl 29 Aralık 1983 
tarih ve 18226 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanan 83/7541 numaralı "Türk 
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 28 
Sayılı Karar" kâra iştirakli tahvil
ler konusunda ilk özel düzenlemeyi 
de içeren 22 sayılı kararı yürürlük
ten kaldırmıştır.

Aşağıda,
Sermaye Piyasası Kanunu 
tebliğ hükümleri çerçevesinde kâra 
iştirakli tahvillerin özellikleri ve 
anonim ortaklıklar ve tasarruf sahibi 
kişiler açısından sağladığı yararlar, 
hukuki mahiyeti, kâra^ iştirakli 
tahvillere ödenecek kâr payının 
hesabı üzerinde durulmaya çalışılmış
tır.

ve

Kara iştirakli tahviller, tah
villerin bir alt türüdür. Türk Ticaret 
Kanununun konusundakitahviller
hükümleri çerçevesinde Türk doktri
ninde kâra iştirakli tahvil çıkarıl
masının mümkün olduğu kabul edilmekte 
iken (1), bu tahviller 1974 yılında 
bir Bakanlar Kurulu kararıyla özel 
düzenleme konusu olmuştur. Bu, kâra 
iştirakli tahvil düzenlemesini de 
içeren Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 22 sayılı Kararı (2) yürürlüğe

7/8810 
"tasarruf

Türk Ticaret Kanunu, 
ve anılan

koyan 26.8.1974 tarih ve 
sayılı kararnamede, amaç, 
sahiplerinin, iktisadi faaliyetlerden 
daha geniş bir şekilde yararlanmasını 
sağlamak, gelir dağılımlarında olumlu 
gelişmelere olanak hazırlamak, tasar
ruf eğilimini arttırarak sermaye 
birikimini teşvik etmek, artan tasar
rufları yatırıma ve üretime yöneltmek 
ve bu yönden faaliyet gösteren banka
lara ve yatırımcı kuruluşlara yeni 
olanaklar sağlamak" şeklinde belirtil
miştir. Daha sonra, bu konuda, 13.11. 
1983 tarih ve 18220 sayılı Resmi 
Gazete'de "Kâra İştirakli
İhraç Esasları" başlıklı
yayınlanmıştır. Bu tebliğ, 
konusundaki genel hükümlere ek olarak, 
anonim ortaklıkların kâra iştirakli

KÂRA İŞTİRAKLİ TAHVİLİN 
ÖZELLİKLERİ

Kâra iştirakli tahvili düzenle- 
tebliğ hükümleri, ortaklıkların, 
sözleşmelerinde hüküm bulunmak 

şartıyla, Türk Ticaret Kanunu veya 
Sermaye Piyasası Kanununun belirle
diği sınırlar içinde (TTK. m.422; 
Ser.PK.m.13/1) kâra iştirakli tahvil 
çıkarabilmesini, kâra iştirakli tah
villerin, diğer tahvillerin tabi 
olduğu izne ve işleme tabi olmalarını 
öngörmektedir (Seri II. 7 N. Tebliğ, 
m. 1/1,2; Seri II, 4 N. Tebliğ, m.2) 
(4). Kara iştirakli tahvil çıkarıla-

sözleşmede genel

II.

yen
esas

Tahvil
tebliğ

tahviller

bilmesi için ana
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dolayısıyla herhangi bir ödeme yüküm
lülüğünün olmaması ihtimalinin de 
göze alınması gerekir.

Kara
ödenecek kâr payı, en geç, olağan 
genel kurulca bilançonun onaylanmasını 
izleyen iki ay içinde, gerekli duyu
rular yapılarak tahvil sahiplerinin 
emrine hazır tutulur (Seri II. 7 N. 
Tebliğ. m.3/2) (9). Böylece tebliğ,
pay sahiplerine kâr dağıtılmasa bile 
kâra iştirakli tahvil sahiplerine 
kârlarının ödenmesini, bunun yanısıra 
hisse senedi sahiplerine dağıtılmasına 
karar verilen kâr payının ödenme 
günü genel kurul veya onun yetki 
vermesi halinde yönetim kurulu tara
fından geniş bir zaman dilimi içinde 
erken veya geç bir tarih olarak 
belirlenebilirken, kâra iştirakli 
tahvillerde kâr payı ödemesinin kısa 
bir süre içinde gerçekleştirilmesini 
öngörmüştük. İlgili tebliğe göre, 
Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan 
anonim ortaklıkların birinci temettü- 
lerinin hesabında kâra iştirakli 
tahvillere verilecek kâr payı hesap 
dönemi net kârından düşülür (m.2/3).

Kâra
diğer tahvillerden farklı 
vade sonu anapara ödemeli 
çıkarılabilirler; anapara 
yıllara dağıtılamaz (Seri II,
Tebliğ, m.1/3) (10).

Tebliğ, kâra iştirakli tahvil
lere ödenecek kâr payının, ortaklığın 
vergiden önceki dönem safi ticari 
kârı üzerinden hesaplanmasını öngör
mektedir. Dönem kâr payının belirlen
mesinde geçmiş yılların zararları 
nazara alınmaz (m.2/3).

olarak tahvil çıkarılabilmesi husu
sunda hüküm bulunması yeterli sayıl
malıdır. Bu tür tahviller nama yazılı 
veya hamiline olarak çıkarılabilir 
(Seri II, 7 N. Tebliğ, m.1/4) (5).

Tebliğ hükümlerine göre, kâra 
iştirakli tahvil çıkartılırken bu 
tahvillere ne miktarda ödeme yapıla
cağı üç şekilde belirlenebilir. 
Bunlardan birincisi, sadece her 
tahvil tertibi için önceden belirlenen 
kâr payı yüzdesine göre hesaplanan 
tutardan tahvile düşen payın ödenmesi, 
İkincisi, her tahvil tertibi için 
belirlenen kâr payından tahvile düşen 
miktar ve buna ilave olarak maktu bir 
faizin ödenmesi, üçüncüsü de kâr 
payının belirlenen maktu faizden daha 
az olması halinde maktu faizin, maktu 
faiz getirisine eşit veya daha fazla 
kâr payı tahakkuk etmişse, kâr payının 
ödenmesidir (Seri II, 7 N. Tebliğ, 
m.2/2 a, b, c).

Kâra iştirakli olarak düzenle
nen tahvilin en Önemli özelliği, 
değişmez orandaki faiz yerine ortak
lığın kârı ile birlikte değişebilen 
gelir sağlamasıdır (6). Tahvilde 
ortaklığın borcunun miktarı sadece 
verilen ödünç miktarına bağlı olup 
değişmemekteyken, kâra iştirakli 
tahvilde ortaklığın borcunun miktarı, 
verilen ödüncün miktarının yanısıra, 
ortaklığın elde edeceği kâra göre 
belirmektedir. Maktu faiz öngörülmemiş 
olan kâra iştirakli tahvilde, tahvil 
sahibinin kendisine ödeme yapılması 
hususunda talepte bulunabilmesi için 
ortaklığın kâr elde etmesi gerekir. 
Bu şart gerçekleşmediği takdirde, 
kâra iştirakli tahvil sahibinin 
herhangi bir talebi söz konusu olamaz. 
Dolayısıyla kâra iştirakli tahvil 
değil, bundan doğan borç, şarta bağlı 
borç niteliğindedir. Böylece kâra 
iştirakli tahvil sahipleri ile anonim 
ortaklık arasında bir ödünç sözleşmesi 
mevcut olup, bu sözleşmeden şarta 

. bağlı bir alacak hakkı doğmaktadır
(7) . Bu tür kâra iştirakli tahvil 
çıkararak ödünç alan ortaklığın borç 
miktarının, kâra paralel sürekli bir 
değişiklik göstermesi, söz konusu 
borcun talih ve tesadüfe bağlı nite
likte olduğunu ifade eder. Ortaklığın 
yüksek kâr elde etme ihtimali, bu 
tahvile talebin artışına sebep olur
(8) . Ancak şirketin zarar etmesi

tahvillereiştirakli

iştirakli tahviller, 
olarak, 
olarak 

ödemeleri 
7 N.

Kâra iştirakli tahviller, 
menkul kıymet niteliğindedirler 
(Ser.PK.m.3/b.; Aracılık Faaliyetleri 
ve Aracı Kurumlara İlişkin Esaslar 
Seri V, 1 N. Tebliğ, m.2). Kâra 
iştirakli tahviller bir alacak hakkına 
dayanmakta, 
değer
orta veya uzun vadeli bir yatırım 
aracı olup dönemsel gelir getirir. 
Kara iştirakli tahviller aynı hukuki 
temele dayandıkları ve seri halinde 
ihraç edildikleri için mislidirler, 
itibari değerlerinin farklı olması, 
ayrı seriler halinde çıkarılması, 
misli niteliklerini etkilemez. Misli

belirli bir itibari 
taşımaktadır. Bu tahviller
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nitelikte olduğundan aracılık işlem
lerine konu olabilir ve borsada 
alınıp satılabilir.

katılmanın ortaklık ilişkisinden 
doğan hak, borç ve yükümlerin sadece 
bir kesimini oluşturduğunu belirt
miştir (12).III. HUKUKİ MAHİYETİ

Kâra iştirakli tahvil sahibi 
ile tahvili çıkaran şirket arasındaki 
ilişkinin hukuki niteliği konusunda 
bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda 
doktrinde oluşan farklı 
mevcuttur.

Tuncer, bu tür tahvil sahipleri 
belirli bir faiz yerine bir kar 
elde ettiklerinden, kâra iştirakli 
tahvili,
arası yeni bir tür menkul değer say
maktadır (13).

Tandoğan'a göre, kâra iştirakli 
tahvilde kendini gösteren alacak bir 
ödünç alacağı niteliğindedir (14).

Bizce; kâra katılmalı tahvil
lerde kârdan pay almaya imkân veren 
borç ilişkisi sonuca katılmalı bir 
ödünç sözleşmesidir. Sonuca katılmalı 
ödünç sözleşmesi sonuca katılmalı 
borç ilişkisinin bir türüdür (15). 
Sonuca katılmalı borç ilişkisi, 
başkasına ait iktisadi ürüne, bu 
ürünün meydana gelmesinde yardımı 
bulunan diğer kişilerin katıldığı 
hukuki işlemdir (16). Kâra katılan- 
ların zarardan sorumlu tutulmamalarını 
ve yalnızca kârdan pay almalarını 
gerekli kılan hukuki ilişkiler kâra 
katılmalı ödünç sözleşmesi olarak 
nitelendirilmelidir (17). Bu işlemde 
bir teşebbüse bir miktar para ödünç 
verilir ve faiz yerine kârdan bir 
pay alınır (18). Kâra katılmalı 
ödünçte, ödünç veren, teşebbüsün 
alacaklısı durumundadır. Kâra işti
rakli tahvilde de borç veren kimse 
ortaklık alacaklısı sıfatını taşımak
tadır. Burada alacaklı, ortaklığa 
borç vermenin karşılığında, önceden 
belirlenen orana göre kâra katılmaya 
ve vade olarak adlandırılan gelecek
teki bir tarihte borç olarak verdiği miktarın 
tamamının geri ödenmesine fıa* kazan
maktadır. Ödünç alman paranın aynı 
miktarda geri verilmesi karz sözleş
mesinin esaslı bir unsuru olup, kâra 
iştirakli tahvilde bu unsur mevcuttur.

IV. TÜRLERİ
Tebliğ, kâra iştirakli tahvil

leri üç tür olarak düzenlemiştir 
(m.12) (19). Bunlar, sadece kâra
katılma hakkı tanıyan tahviller, 
maktu faiz ve kâr paylı tahviller 
ile ya kâr payı ya da maktu faiz 
sağlayan tahvillerdir.

Yalnızca kâr paylı tahvillerde,

payı

hisse senedi ile tahvil
görüşler

Kâra iştirakli tahvillerin 22 
sayılı kararla düzenlenmiş olduğu 
döneme, Domaniç, bir para alacağını 
ifade eden tahvilin, borçlu şirketin 
kârına iştirak etme, kârdan hisse 
alma imkânı sağlamasının, alacak 
borç müessesesine ve bunu düzenleyen 
emredici kurallara aykırı olduğu, 
bir para hakkı kâra iştirak ediyorsa 
alacak değil sermaye vasfını alacağı, 
bunun en önemli sonuçlarından birinin 
para alacağının ve sahibinin borçlu 
şirketin mesuliyet ve zararına iştirak 
etmesi olduğu, bir anonim şirketin 
emrine bu tarzda para verildiğinde 
bu paranın sahipleri ile anonim 
şirket arasındaki ilişkinin bir adi 
şirket teşkil ettiği, böylece gerek 
borç para, gerekse bu paranın sahip
lerinin, şirketin üçüncü şahıslara 
olan borçlarına ve icabında şirket 
zararına muhatap olacakları, ancak, 
işçi ve memurlara ayrılan küçük kâr 
paylarının bunlara ortaklık sıfatı 
vermemesinde olduğu gibi esas alacak 
ve borç vasfını koruyan ve dolayısıyla 
belli veya değişir bir faiz karşılığı 
anonim şirketlere verilen tahvil 
karşılığı paranın, ikinci derecede 
olmak üzere, kâra iştirak etmekle 
alacak-borç vasfını kaybetmeyebile
ceği, kâra iştirakli tahvil bakımın
dan # Türk Hukukunda sadece bunun 
mümkün olduğu şeklinde görüş belir
tilmiştir (11).

22 sayılı karar yürürlükteyken, 
tahvil sahiplerine sadece 

katılmak hakkı
Tekinalp,
ortaklık kazancına 
tanınmış olmasının ortaklığa delalet 
etmeyeceğini, ortaklık için zaruri 
olan "affectio socieatis" unsurunun

ifadesini
taraflardanakitte sarahaten ve zımnen 

bulması gerektiğini, 
birinin tek hakkı ve olanağı kara 
katılma olan bir ilişkiye ortaklık

karamümkün olmadığını.demenin
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tespiti bilançoya göre yapılır (TTK. 
m.457/1, TTK.74/1). Aktif ve pasif 
kalemlerin değerlendirilmesinde Türk 
Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu 
hükümleri 
457/2, 465;
bilanço pasifinde bir yıldan daha az 
süre
yıllık olarak hesaplanan tutardan bu 
süreye düşen miktar üzerinden hesap
lanır (Seri II, 7 N. Tebliğ m.3/4).

ödenmesi söz 
her tahvil tertibi 

tahvile

tahvil sahibine faiz 
konusu olmayıp, 
için tesbit edilen kârdan o 
düşen pay ödenir. Bu alternatifte 
kâr payı vergiden önceki kârın bir

belirlenebileceği
uygulanır (TTK. m. 75, 

VUK. 269-297). Tahvilinyüzdesi olarak 
gibi; halinde, kar payı,kalması

Kâra iştirakli Tahvil Tutarı
Ödenmiş Sermaye + ihtiyatlar +

Kâra İştirakli Tahviller
formülüne göre de belirlenebilir(20). Ortaklık, kâra iştirakli tahvil 

safi kârın izahnamede 
izahnamede

sahiplerine,
belirtilen miktarını, 
belirtilen zamanda dağıtmak zorunda
dır. Tebliğ hükümlerine göre, bilan
çonun genel kurulca onaylanması, 
başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 
ortaklığı bu tahvillerin sahiplerine 
kâr dağıtımıyla yükümlü kılar (m.3/2). 
Bilanço onaylanmışsa, ayrıca dağıtım 
kararı alınmasa dahi ortaklık kâra 
iştirakli tahvil sahiplerine düşen 
kârı ödemek zorundadır (22). Tahvil
lere ödenecek kâr payı, en geç, 
olağan genel kurulca bilançonun 
onaylanmasını izleyen iki ay içinde, 
gerekli duyurular yapılarak tahvil 
sahiplerinin emrine hazır tutulur 
(m.3/2).

Maktu faiz ve kâr paylı olan 
daha önce maktutahvillerde, hem 

olarak tespit edilen faiz hem de her 
tahvil tertibi için belli edilen kâr 
payı yüzdesine göre hesaplanan tutar- 

tahvile düşecek pay ödenir. 
ödenecek faiz vadesinde 

ödenir. Kâra iştirakli tahvillerde 
vade diğer tahvillerde olduğu gibi, 
bu tahvilleri çıkaran 
mevzuata uygun olarak 
tayin edilir (Tebliğ m.3/1).

dan 
Tahvile

ortaklıkça
serbestçe

Maktu faiz veya kâr paylı olan 
tahvillerde kâr payının maktu faizden 
daha az olması halinde maktu faiz 
kâr payının maktu faiz getirisine 
eşit veya daha fazla olması halinde 
kâr payı ödenir.

Tebliğ hükümlerine göre, kâra 
iştirakli tahvil çıkartılırken Ser
maye Piyasası Kurulu bu tahvillerin 
kâr payı ve faiz oranını her başvuru 
için ayrı ayrı değerlendirerek karara 
bağlar (Seri II, 7 N. Tebliğ m.2/4).

V. KÂR PAYININ HESAPLANMASI VE 
ÖDENMESİ

Hisse senedi sahiplerine bilan
çoda mevcut geçmiş yıllar zararları
nın kapatılmasından önce kâr dağı- 
tılamayacağı halde (TTK.
(23), kâra iştirakli tahvilde dönem 
kâr payının belirlenmesinde geçmiş 
yılların zararları nazara alınmaz 
(Seri II, 2 N. Tebliğ m.2/3).

Kâra iştirakli tahvil sahiple
rine kâr dağıtımından önce, anonim 
ortaklık genel kurulunun kâr üzerinde 
tasarrufta bulunma yetkisi de yoktur. 
Halbuki anonim ortaklık genel kurulu 
hisse senedi sahiplerine kâr dağıtma
dan önce kâr üzerinde tasarrufta 
bulunabilir (24).

m.470/2)

İlgili tabliğ hükümlerine göre, 
tahvillere verilecek kâr payının 
hesap şekli ve ödeme zamanı kâra 
iştirakli tahvil izahnamesinde göste
rilir (Seri II, 2 N. Tebliğ m.2/1).

Tahvillere Ödenecek kâr 
vergiden önceki dönem safi ticari 
kârı üzerinden hesaplanır (Seri II, 
2 N. Tebliğ m.2). İlgili tebliğ 
hükümleri, tahvillere ödenecek kâr 
payının ortaklığın vergiden önceki 
dönem safi ticari kârı olduğunu 

Hesap dönemine ait 
dolayısıyla 

elde edilen hasılattan dönem gider
leri çıkarılınca geriye kalan tutar 
gayri safi kârı gösterir (21). Kârın

payı

Kâra iştirakli tahvil çıkaran
itfaortaklıklar, 

tarihine kadar Sermaye Piyasası 
Kurulunun denetimine tabi olup (Seri 
II, 7 N. Tebliğ m. 4) ortaklıklar 
kesinleşen tahvil kâr payı hesapla
rını ve ödeme zamanlarını bilançonun 
onayından evvel 6 işgünü içinde 
Sermaye Piyasası Kuruluna bildirirler 
(Seri II, 7 N. Tebliğ m.4/2).

tahvillerinin

belirtmiştir, 
işletme faaliyetleri
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olarak kâra iştirakli tahvillere 
ödenecek kâr payı, en geç olağan 
genel kurulca bilançonun onaylanma
sını izleyen iki ay içinde, gerekli 
duyurular yapılarak tahvil sahiple
rinin emrine hazır tutulur. Kara 
iştirakli tahvillerde kâr payı ödeme
sinin belirli ve kısa bir süre içinde 
gerçekleştirilmesi ve pay sahiplerine 
kâr dağıtılmasa bile kâra iştirakli 
tahvil sahiplerine kârın ödenmesi 
zorunludur.

VI. SONUÇ
Kara iştirakli tahvil anonim 

ortaklıkların kredi ihtiyaçlarının 
doğurduğu bir menkul değer türüdür. 
Kâra iştirakli tahvilin en belirgin 
özelliği anonim ortaklık yönünden 
ihtiyaç duyulan mali kaynağı hem 
hisse senedi gibi kâr elde edilmesine 
bağlı olarak hem de oy dengesini 
bozmadan sağlamaya imkân vermesi, 
tasarruf sahipleri yönünden de sabit 
faiz getirisinin doğurduğu sakınca
ları bertaraf etmesidir.

Kâra iştirakli tahvil, sahip
lerine ortaklığın kârına katılma im
kânı vermekte, böylece tahvillerden 
ayrılmaktadır. Öte yandan kâra işti
rakli tahvil, sahiplerine salt mal
varlığına ilişkin haklar verdiğinden 
pay senetlerinden ayrılmaktadır.

Kâra iştirakli tahvilde, ödene
cek getirinin kâr olarak, kâr ve 
faiz şeklinde yahut kâr veya faiz 
şeklinde belirlenebilmesi, 
sahiplerine çeşitli imkânlar sağla
maktadır. Tahvil sahibine alacaği 
kâr yanında veya yerine faiz de 
verilebilmesi imkânı hisse senetleri
nin taşıdığı rizikoyu da bertaraf 
eder. Bu şekliyle kâra iştirakli 
tahvil, kâr yükselmelerine karşı çok 
duyarlı, buna karşılık kâr düşüşle
rine karşı duyarsız bir senettir. Bu 
tür kâra iştirakli tahvil, hisse 
senedinin rizikosunu taşımadan onun 
avantajlarını taşır.

Sadece kâra iştirakli olarak 
düzenlenen tahvilde, tahvil sahibinin 
bir talepte bulunabilmesi için ortak
lığın kâr elde etmesi gerekir. Bu 
şart gerçekleşmediği takdirde, kâra 
iştirakli tahvil sahibinin herhangi 
bir talebi söz konusu olmaz. Ancak 
hisse senedi sahiplerinden farklı

Ayrıca kâra iştirakli tahviller 
diğer tahvillerden farklı olarak, 
vade sonu anapara ödemeli olarak 
çıkarılabilir, anapara ödemeleri 
yıllara dağıtılamaz.

Kâra iştirakli tahviller vade 
ödemeli olarak çıkarıla- 

tahvillerden farklı 
ödemeleri yıllara

sonu anapara 
bilir. Diğer 
olarak, anapara 
dağıtılamaz.

Kâra iştirakli tahvil çıkaran 
tahvillerin itfa tari-

tahvil
ortaklıklar, 
hine kadar. Sermaye Piyasası Kurulu
nun denetimine tabidir.

Belirtilen avantajları dolayı
sıyla kâra 
anonim
bulmaları konusunda önemli bir araç
tır.

tahviller, 
ödünç para

iştirakli 
ortaklıkların

şirket ortakları ile 
menf aatlerinin

Anonim
tahvil sahiplerinin

şekilde bağdaştırıldığı,en uygun 
tahvillerin pay senetlerine en yakın 
türü olan kâra iştirakli tahvillerin 

sosyal siyaset yönünden
daha

ihracının, 
diğer
fazla yarar sağladığını ve bu yüzden 
tebliğ ile vergi uygulaması açısından

isabetli

tahvil çeşitlerinden

getirilen düzenlemenin 
olduğunu düşünmekteyiz.
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sağlayabilmek için münasip ve 
faydalı olduğu takdirde genel kurulun, 
kâr payının tesbiti sırasj.nda kanun 

mukavelede zikredilenlerden 
başka yedek akçeler ayrılmasına ve 
yedek akçelerin kanun ve esas mukavele 
ile belirli olan sınırının arttırıl- 

verebilmesini, 
ise,

(21) Karayalçm, Y.; Muhasebe Hukuku, 
sh.114. Arslanlı'da bu düzenleme 
öncesinde aynı görüşü ileri sürmüştür. 
(Arslanlı, H.; C.II, III, 
Arslanlı'ya göre, "Şirket, 
sahiplerinin kazanca iştirak nisbet- 
lerini ve şeklini menfaatler vaziye
tine göre,
edebilir. Mesela faizle 
kazancın muayyen 
kısımda hisse 
hasıl olan kârın tamamının pay sahip- 

sahipleri arasında 
istikraz miktarına göre

mmı

sh.310). 
tahvil ve esas

dilediği gibi tanzim 
birlikte

aynıkararmasına
maddenin üçüncü fıkrası 
mukavelede hüküm olmasa bile genel 

ortaklıkta çalışan hizmet 
için yardım sandıkları 

başka yardım örgütleri kurulması ve 
kurulanların devam ettirilmesi amacı 
ile veya diğer yardım maksatlarına 
harcanmak üzere, safi kârdan aidat 
ayrılabilmesini öngörmüştür

safi kârın dağıtım şekli

esas
nisbetini aşan 

tanınabileceği gibi. kurulun, 
erbabı ve

leriyle tahvil
sermaye ve 
taksimi veya faizin yapılacak kazanç
la mütenasiben artması kararlaştırı- 

Tebliğin çıkarılmasından
Birsel, pay 

bir

Görülü-labilir".
önceki dönemde Erem ^ve 
sahiplerinin ilk kâr payları 
bakıma ortaklığa koymuş oldukları 
sermayenin faizi niteliğinde olduğun
dan, bu kısım üzerinde tahvil sahip
lerinin bir hakkı olmadığı şeklinde 
görüş belirtmişlerdir (Erem,
Anonim Şirketlerde Kâr Tevzii Dolayı
sıyla Pratikte Karşılaşılan Bazı

Birsel, M.;

yor ki,
mukavele ile kesin bir şekilde 

bile, kanun, buesas
belirlenmiş olsa 
kârdan bir kısmının, belli amaçları

ortaklıktaüzere,gerçekleştirmek 
alıkonulması hususunda genel kurula 
yetki tanımıştır. Genel Kurulun kar 
üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırı 
konusundaki fazla bilgi için bkz. 
Tekinalp/Porov/Çamoğlu; sh.430 vd.; 

sh. 35;

T.;

Meseleler, sh.190 vd.; 
113-114). i.;Doğanay 

Tekinalp, Ü.; Sermaye 
sh. 69

M.;Birsel,
C.II, sh.1060; 
Piyasası(22) Halbuki, hisse senedi sahipleri

edebilmeleri 
kanun ve

Kurulunun Esasları
nin, kârdan pay talep 
için, genel kurulun, 
mukavele hükümlerine uygun 
kâr dağıtımına karar vermiş olması 
gerekmektedir (TTK.m.455)._ Dağıtım
kararı verilinceye kadar kar or a 
lığa aittir ve pay sahipleri bu ar 
üzerinde hak sahibi değildir.

21.5.1981,11 HD., T.vd. , Yarg.
E.2804 K.2507 (Batider, C.XI, sh.124);

HD. , T.14.10.1982; E.3556, 
C.9, S.l, sh .69 vd,); 

T. 8.2.1980, E.454, 
11. HD.,

9.2.1982,
E.2782,

E.1471, K.176 (Eriş, G.;

esas 
olarak,

11.Yarg.
K.2887 (YKD.

11. HD.,Yarg.
K.568;
E.1714,
K.479; 
16.4.1981, 
sh.1331 vd.).

17.4.1980, 
E.487, 

K.3425;

Yarg. 
K.2024; 

4.6.1986,
; sh.428;(23) Tekinalp/Poroy/Çamoğlu;

sh.405, 406,Tekinalp, Ü.; Bilanço,
456.
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TİCARİ İŞLETME REHNİ İLE MEDENİ KANUNUN 
TEFERRUATA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Prof.Dr. Cumhur ÖZAKMAN
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Medeni Hukuk Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi

GİRİŞ
Medeni Kanunumuz gayrimenkul 

ve menkul mallar ayırımını rehin 
hakları açısından da muhafaza ederek 
765 ilâ 852. maddeleri arasında 
gayrimenkul rehni ve çeşitlerini 
düzenlemiş, 853 ilâ 886. maddelerinde 
diğer rehin çeşitlerine ve menkul 
rehnine yer vermiştir. Her ne kadar 
alacak ve hakların rehninden söz 
edilmekte ve bunlara ilişkin düzen
lemeler "Menkul Rehni" ana başlığı 
altında bulunmakta ise de bu şekilde 
alacaklıya sınırlı bir ayni hak sağ
lanmamıştır. Alacak rehni veya hak 
rehni, teminat konusu alacakla eş 
nitelikte bulunmaktadır(1).

İradi bir menkul rehni çeşidi 
olan(2) teslim şartlı rehnin (teslimi 
meşrut rehin) kurulabilmesi için 
kavramdan da anlaşılacağı üzere 
menkul, malda alacaklıya vasıtasız 
zilyediiğin nakli zorunlu bulunmak
tadır. Kanunkoyucu kural olarak 
rehin konusu menkul üzerinde malikin 
tek başına fiili hakimiyetine imkan 
bırakmayarak rehin hakkının alenileş
mesini , üçüncü
mal üzerindeki yine tek başına fiili 
hakimiyetine güvenebilmelerini amaç
lamıştır (3). Bu nedenle de Medenî 
Kanunun 853. maddesinin son cümlesi 
"Rehin, merhunu fiilen ve hasren 
kendi yedinde bulundurdukça, mürtehin 
için rehin hakkı sabit olmaz" hükmünü 
getirmiştir. Bunun gibi rehinli 
alacaklının menkulün zilyedliğini 
kesin olarak kaybetmesi hallerinde

rehin hakkı kendiliğinden sona ere
cektir. Ancak menkulün geçici bir 
süre için malikine teslim edilmesi, 
bu süre için rehin hakkının hüküm
lerinin askıda kalması, alacaklının 
rehnin paraya çevrilmesini istemeye
ceği sonucunu doğuracaktır (MK.m.857). 
Menkul rehninde teslim şartının 
dolanılmasını engellemek amacıyla 
menkulün mülkiyetinin hükmen teslim 
yolu ile naklinin üçüncü kişilere 
karşı ileri sürülemeyeceği de ifade 
edilmiştir (MK.m.690).

Menkul malın alacaklıda kalması 
kendisi için önemli bir teminat 
teşkil etmekte ise de, hu durum mal
dan istifade edilememesine, malın 
herhangi bir ekonomik yarar sağlama
dan eskimesi, bozulmasına sebep 
teşkil edebilecektir(4). Özellikle 
borçlunun borcunun maldan, onun kul
lanılmasından elde edeceği gelir ile 
ödemesi teslim şartlı rehinde mümkün 
olamayacaktır. Nitekim bir taşıma 
şirketinin sahibi bulunduğu araçları 
kredi verene teslim ederek üzerinde 
rehin tesis etmesi, alman krediyi 
amaçsız bırakacaktır(5). Dolayısı 
ile gelir getiren malların teslim 
şartlı rehni maliki açısından elve
rişli bulunmayacaktır. Rehinli ala
caklı ile malikin arasındaki hu 
çıkar
menkul malların ancak teslim yoluyla 
rehnedileceği kuralına çeşitli istis
nalar getirmesine sebep teşkil etmiş
tir (6). Hemen belirtelim ki, zilyed-

şahısların malikin

çatışması, Kanunkoyucunun
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çaba gösterilmiştir. Nitekim anılan 
Kanunun birinci maddesi ile ticari

ligin havalesi yolu ile muahhar 
rehin tesisine imkân tanınması (MK. 
m. 855) bu amaçla getirilmiş bir 
istisna değildir. Malın zaten birinci 
alacaklıda bulunması, alacağının 
ödenmesi üzerine ikinci rehinli
alacaklıya teslim edilecek olması ve 
malikin fiili hakimiyetinden söz 
edilememesi, muahhar rehinde temel 
kural ile ulaşılmak istenen amaç 
yerine getirilmektedir.

Medenî Kanunun 854. maddesinde 
düzenlenen hayvan rehninin yanısıra
yine bu Kanun açısından menkul eşya 
bulunan ancak Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri uyarınca taşınmaz mallara 
ilişkin bazı hükümlerin uygulandığı 
gemiler hakkında gemi ipoteği adı 
altında sicilli bir menkul rehni 
tipi getirilmiştir(7). Bu suretle
anılan gemilerin alacaklıya teslimi 
gerekmeden rehni mümkün kılınmıştır.
4.6.1985 tarihli 3213 sayılı Maden
Kanunu, çıkarılmış maden cevheri
cevherinin, 
teslimsiz rehin,
3202 sayılı 
Ziraat Bankası Kanunu 
tarihli 3-2425 sayılı Ziraat Bankası 
Tüzüğü, çiftçi mallarında, 21.7.1953 
tarih ve 6183 sayılı Amme Alacakları
nın Tahsili Usulü Hakkmdaki Kanun, 
Umuma açık yerlerdeki eşya üzerinde, 
1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatif
leri ve Birlikleri Kanununun ve
30.4.1985 tarihli Tarım Satış Koope
ratifleri ve Birliklerinin Kuruluşu 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü hakkında Kanu
nun hükümleri ile bı Kooperatiflerin 
ortaklarının ürünleri, hayvanları ve 
üretimleri ile ilgili makine ve
araçları üzerinde yine teslimsiz 
rehin hakkı tanımıştır(8). Ayrıca 
21.7.1971 tarih ve 1447 sayılı Ticarî 
İşletme Rehni Kanunu ile bu tür bir 
istisna getirilmiştir(9).

1- TİCARİ İŞLETME RESİNİ : 
Ticari İşletme Rehni Kanunu ile
teslim şartlı rehine getirilen tu 
istisna alacaklı ve borçlunun sıfat
ları ile ticari işletmenin siciline 
kaydolunmuş bulunması açılarından 
sınırlandırılmış, böylelikle teslim
siz rehin uygulamasının izlenen 
amacı aşmasına engel olunmuş(10),
aleniyet prensibinin muhafazasına

işletme rehninin ancak ticaret veya 
esnaf ve siciline kayıtlı bir ticari

imkânüzerinde tesisine
sicile tescil edilmeyen

işletme 
tanınması
işletmelerde böyle bir rehin tesis 
edilememesi aynî haklardaki aleniyet 
prensibinin sağlanmasına yöneliktir. 
Ancak ticari işletme rehninin ilgili 
işletmenin siciline tescili ile 
doğması dahi aleniyetin sağlanması 
açısından yeterli görülmemiş kurucu 
bir fonksiyonu olmamakla beraber, 
rehnin sicil memuru tarafından derhal 
yapılacak bildirimle sair kütük ve 
sicillere işlenmesi zorunluluğu 
getirilmiştir (m.5,7). Nitekim ticari 
işletmenin üzerinde bulunduğu taşm- 

mülkiyetinin işletme sahibine 
ait olması rehnin taşınmazın tapu 
kütüğünde beyanlar hanesine işlenme
sini gerektirmekte, sonradan o taşın- 

üzerindeki aynî hak, özellikle 
gayrimenkul rehni, ipotek hakkı 
iktisap edecek şahsın haberdar edil
mesi

mazın

maz
maden siciline kayıtla 

4.6.1937 tarih ve 
Türkiye Cumhuriyeti 

ve 6.4.1945

gibiBununsağlanmaktadır.
lisanslar ve ihtira berat-markalar,

ları gibi sınaî haklar için Sanayi 
Bakanlığınca tutulan sicile, 
siciline, motorlu araçlar için nakil 
vasıtaları siciline varsa şubelerin 

yer sicillerine rehin 
kaydı

Bütün bu kayıtların yapılmasındaki 
aleniyetin sağlanarak iyiniyetli 
iktisaplarına meydan vermemek, 
rehin hakkı

maden

bulunduğu
hakkının öngörülmektedir.

amaç 
hak 
hem
üçüncü kişileri korumaktadır(11).

sahibini hem de

Ticari işletme rehninin borç
lusu, işletmesi sicile kayıtlı gerçek 
veya tüzel kişi iken, rehin alacak
lısı tüzel kişiliği haiz ve sermaye 
şirketi olarak kurulmuş kredi müesse- 

ve kredi kooperatifleridir 
(m.2)(12). Rehnin kapsamı, ticaret 
ünvanı, varsa işletme adı, rehnin 
tescili anında mevcut ve işletmenin

olan

seleri

edilmiş
araç, alat ve motorlu nakil

f aaliyetine tahsis 
makine,
araçları ile ihtira beratları, marka
lar, modeller, resimler ve lisanslar 
gibi sınai haklar dahil edilmiştir 
(m.3). Bu sayılanların dışındaki 
unsurları rehnin kapsamına dahil 
etme imkanı olmadığı gibi, menkul 
işletme tesisatı adı verilen, rehnin 
tescili anında mevcut ve işletmenin
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atıf yapılmasının sebebi ticari iş
letme rehninin işletmeye dahil unsur
ların tamamını kapsaması ve sicilli 
bir rehin hakkı olmasındandır(16). 
İnceleme konumuzun dışında kalması 
nedeniyle biz yollama yapılan gayri
menkul rehni hükümlerinin uygulanması 
üzerinde durmayacağız(17).

faaliyetine tahsis edilmiş unsurların 
tamamının zorunlu muhtevayı oluştura
cağı
ifade edilmiştir(13). Ticaret ünvanı, 
işletme adı ve menkul işletme tesi
satı dışında kalan unsurların bir 
kısmının kapsam dışı bırakılması 
mümkün ve geçerlidir (m.3/II).

Dikkat edilecek olursa ticari 
işletme rehninin konusu gayrimenkul- 
ler dışında, menkul eşya ve çeşitli 
haklardan ibaret bulunmaktadır. Bu 
düzenleme tarzı itibariyle ticari 
işletme rehni Medeni Kanundaki ayı
rıma da uygun olarak bir menkul 
rehni sayılmak gerekir(14). Amaç, 
işletmenin üzerinde bulunduğu taşın
mazdan ayrı ve sayılan unsurları ile 
birlikte rehin hakkına konu edilebil
mesini sağlamaktadır. İşletme ve 
gayrımenkulün sahiplerinin aynı 
kişiler olması halinde ipotek tesisi 
ile menkul işletme tesisatı ve diğer 
teferruatın rehne dahil bulunacağı, 
menkullerin teslimi gerekmeyeceği 
açıktır.

bunun geçerlik şartı olduğu

2- GAYRİMENKUL REHNİNDE TEMİNAT 
YÜKÜNÜN KAPSAMI : Medeni Kanunun
777, 778 ve 794. maddeleri hükümleri 

gayrimenkul,
teferruatı ve gayrimenkul

mütemmimuyarınca, 
cüzleri,
ile maddi bağlantısı olmadığı halde 
taşınmazdan elde edilen kira bedeli 
ve sigorta tazminatı, teminat yükü
nün kapsamını teşkil etmektedir(18). 
Konumuz ticari işletme rehni ile 
Medenî Kanunun teferruata ilişkin 
hükümlerinin karşılaştırılması ol
duğundan sadece bu açıdan teminatın 
kapsamı ele alınacaktır.

Medenî Kanunun 777. maddesinin 
birinci fıkrası hükmü, gayrimenkul 
rehninin mütemmim cüzleri ve teferrua
tını da kapsayacağını belirtmektedir. 
Gayrimenkul rehninin tescili ile 
birlikte rehinli alacaklı kendiliğin
den teferruat üzerinde de rehin 
hakkını iktisap edecektir. Ancak söz 
konusu kural, emredici bir hüküm 
olmadığından tarafların gayrımenkulün 
teferruatını teminatın kapsamı dışın
da bırakmaları mümkündür. Teferruat 
aksi kararlaştırılmadıkça, istisna 
edilmedikçe teminata dahil olacaktır. 
Esasen Medenî Kanunun 777. maddesinin 
birinci fıkrası, bir şeye ait yapıla
cak temliki 
istisna olunmayan
kapsayacağına ilişkin 621. madde 
hükmünün tekrarından ibaret bulunmak
tadır^) .

Kanunkoyucunun böyle bir rehne 
imkân tanıması işletmenin üzerinde 
bulunduğu taşınmazdan ayrı olarak 
teminata konu edilebilmesi 
yöneliktir. Bu itibarla da ticari 
işletme rehnini menkul rehninin bir 
türü olarak nitelendirmek isabetli 
olacaktır. Ancak bu rehin hakkı 
yukarıda
ticaret siciline veya esnaf siciline 
kayıt ile doğmakta işletmeye dahil 
menkul işletme tesisatının alacaklıya 
teslimi şartı bulunmamaktadır.

amacına

açıklanan gerekçelerle

tasarruf lar ın o şeyin 
teferruatını daİşletme 

maddesinde; 
"Ticari İşletme rehni hakkında bu 
kanunda özel hüküm bulunmayan haller
de gayrimenkul rehni hükümlerinden 
bu kanun hükümlerine aykırı olmayan
lar uygulanır" hükmünün yer alması 
bu rehin türünün menkul rehni sayıl
mamasını

Kanaatimizce, Ticari 
Rehni Kanununun 20.

Teferruatın bir kısmı 
veya tamamı relinin kapsamı dışında 
bırakılabilecektir. Aksi kararlaş- 
tırılmadığı sürece teferruatın relinin 
kapsamına dahil olması için teferrua
tın rehin senedinde gösterilmesi 
gerekmeyeceği gibi rehinli alacak
lının teferruatın varlığını 
bilmemesi de önemli değildir(20). 
Rehnin kurulduğu sırada mevcut tefer
ruat rehin hakkının doğumu, taşınmaza 
sonradan tahsis edilen eşya teferruat 
vasfını kazandığı anda rehnin kapsa
mına kendiliğinden dahil olacaktır. 
Örneğin boş bir araziden ibaret

gerektirmez(15). Nasıl
menkul satımına ilişkin hükümlerin 
kıyas yolu ile gayrimenkul satımına 
da uygulanacağı yolundaki hüküm (Bk. 
m.217) taşınmaz satımının bu

bilip

liğini kaybetmesine yol açmaz ise 
Ticari İşletme Rehni 
yapılan yollama bu rehnin

Kanunu ile 
menkul

rehni sayılmamasına yol açmaz. Gayri
menkul rehnine ilişkin hükümlere
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ayni hak iktisabına dair Medenî 
Kanunun 901. maddesi hükmünün uygu
lama alanının bu açıdan kapatıldığını, 
teferruat üzerinde üçüncü şahsın 
haklarının devam edeceğini, rehinli 
alacaklının menkuller üzerinde rehin 
hakkı iktisap edemeyeceğini, bir 
başka ifade ile başkasının mülkiye
tinde bulunan teferruatın taşınmaz 
rehninde teminatın kapsamına dahil 
edilemeyeceğini 
Taşınmaz malikinin emin sıfatı ile 
zilyed bulunmaması ihtimalinde esasen 
Medenî Kanunun 901. maddesi hükmü 
uygulama alanı bulamayacağından 
rehinli alacaklının iyi veya kötü- 
niyetli olmasının da bir önemi yoktur. 
Bu görüş benimsendiği takdirde anılan 
hüküm ile üçüncü şahısların maliki 
bulunduğu teferruat kendiliğinden 
teminatın kapsamı dışında kalacaktır. 
Teferruatın maliki mülkiyet hakkını 
herkese, rehinli alacaklıya karşı da 
ileri sürebilecek, teferruatın beyan
lar hanesine kaydedilmiş olması, 
iktisap sebebinde sayılmış bulunması 
dahi teminatın kapsamına dahil edil- 

gerektirmeyecektir(27).

bulunan taşınmaz üzerinde rehin 
tesis edildikten sonra inşaa edilen 
fabrika binası ve getirilen makinalar 
teminatın kapsamına dahil olurlar(21). 
Menkul ipoteği olarak da isimlendiri
len bu hal(22), menkullerin teslimsiz 
olarak rehnine imkân vermekte, borç- 

konusu menkullerden 
engellememek tedir. 

Gayrimenkul rehnine ait getirilen bu 
kural, teslim şartlı rehinden farklı 
olarak taraflar arasında menkuller 
için ayrıca bir anlaşmaya da gerek 
bırakmamaktadır.

Teferruatın taşınmaza ait tapu 
kütüğünde beyanlar hanesine kaydedil
mesi menkul mallar üzerinde rehin 
hakkının doğumu için kurucu bir 
fonksiyon ifa etmez. Beyanlar hane
sine kaydolunan menkullerin taşın
mazın teferruatı olduklarına dair 
bir karine doğar. Kayıtlı menkuller, 
kanunen teferruattan sayılamayacağı

teferruattan 
(MK.m.777/11). Buna 

karşılık beyanlar hanesine kaydedil
memiş bile olsa taşınmazın teferruatı 
rehnin kapsamındadır(23). Teferruat 
olma niteliği ortadan kalkınca menkul 
eşya yine kendiliğinden rehnin kapsa
mından çıkacaktır. Asıl şeyden muvak
kat bir zaman için ayrılan menkulün 
teferruat niteliği devam edecektir 
(MK.m.622). Bir fabrikanın makina- 
sının tamir için çıkarılması tefer
ruat vasfına etki etmeyeceğinden, 
rehnin kapsamından çıkmasına sebep 
teşkil etmez(24).

Hemen belirtelim ki, taşınmazın 
teferruatının mülkiyetinin mutlaka 
malike ait tulunması gerekmemektedir. 
Teferruat üzerinde mülkiyeti muhafaza 
kaydı uyarınca başka şahısların 
mülkiyet hakları olabileceği gibi, 
bir kira sözleşmesi gereği menkul 
eşya taşınmaza getirilmiş olabilir(25). 
Hatta teferruatın zilyedliği üçüncü 
şahsın elinden rızası dışında çıkmış 
da bulunabilir. Gayrimenkul rehninde 
teminatın kapsamının belirlenmesine 
ilişkin Medenî Kanunun 777. maddesinin 
ikinci fıkrasının son cümlesi uygu
lama alanı tartışmalı bulunan; "Tefer
ruat üzerinde üçüncü şahsa ait haklar 
mahfuzdur" hükmünü getirmiştir.
... .. B*r görüş(26), söz konusu
hükmün menkuller üzerinde iyiniyetle

lunun rehin 
istifadesini

benimsemektedir.

ispat edilmedikçe, 
addolunacaktır

melerini
Beyanlar hanesine kayıt sadece ispat 
yükünün yer 
doğuracaktır(28). 
mülkiyetinde 
rehnin kapsamına 
muvafakati imkân 
halde menkulün maliki malını başkası- 

borcu için rehin veren durumunda

değiştirmesi sonucunu 
Üçüncü şahsın 

bulunan teferruatın 
dahil edilmesine 
dahilindedir. Bu

nın
olacaktır. Muvafakatin rehin senedinde

şekilde tanzimiuyulması gereken 
kamuya açıklığın sağlanması bakımın
dan yararlı görülmektedir(29).

Medeni Kanunun 901. maddesinin 
ancak taşınmaz ve taşınır malların 
malikleri arasında uygulama alanı 
bulabileceği, teferruatın maliki ile 
rehinli alacaklı arasında

rehin hakkı sahibinin 
bulunmadığı, rehinli

etkili
olamayacağı, 
zilyedliği 
alacaklının mülkiyeti muhafaza sici
lini tetkik edebileceği, menkulün 

malın teferruat olarak 
birlikte rehin konusu 

bilemeyeceği, rehinli 
korunmasına

malikinin 
tahsis ve 
edileceğini
alacaklının daha fazla 
ihtiyaç olmadığı, iyi veya kötüniye- 
tin her menkul için tesbitinin son 
derece güçlük arzettiği ku görüşün 
başlıca gerekçelerini oluşturmakta
dır 30).
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ticari işletme üzerinde birden fazla 
rehnin tesisi halinde bu açıdan bir 
problemle
Ancak gayrimenkul rehni ve ticari 
işletme rehninin kapsamına menkul
lerin, teferruatın dahil bulunması 
iki rehin çeşidinin de birlikte 
uygulanması halinde bazı sorunlara 
yol açabilecektir. Hemen belirtelim 
ki taşınmazın ve ticari işletmenin 
ayrı kişilere ait olması, rehne konu 
edilmeleri halinde yukarıdaki açıkla
malar çerçevesinde teminatın kapsamı 
belirlenecektir. Hakim görüş benim
sendiği takdirde mülkiyeti ticari 
işletme sahibine veya üçüncü şahıs
lara ait teferruat taşınmaz rehninin 
kapsamı dışında kalacaktır.

Ticari işletmenin üzerinde yer 
aldığı taşınmazın işletme sahibine 
ait bulunması taşınmaz rehninin 
yanısıra ticari işletme rehninin 
tesisine de imkan verebilecek, bu 
iki tür rehin hakkı ayrı kişiler 
lehine tesis edilebilecektir(34). 
Ancak taşınmaz rehninin tapu siciline, 
ticari işletme rehninin ise ait 
bulunduğu sicile tescil ile doğması 
rehin hakkı sahipleri arasında ve 
teferruat niteliğini haiz menkuller 
açısından çıkar çatışmalarına yol 
açabilecektir.

a) Ticari işletme rehninin, 
gayrimenkul rehninden önce doğmuş 
bulunması ihtimalinde sicil memurunun 
rehni diğer sicillere bildireceği 
açıktır (m.7). Böylelikle üçüncü 
kişilerin korunması amaçlanmaktadır. 
Ancak bildirimin üçüncü kişilerin 
söz konusu menkuller üzerinde iyini- 
yetle hak iktisaplarına engel olun
ması amacını . taşıyıp taşımadığı 
tartışılabilecektir. Ticari İşletme 
Rehni Kanunu söz konusu rehin hakkı
nın herkese karşı ileri sürülebile-

beraber ticari 
bulunduğu sicil 

ayırımını gerektirmekte, 
sicil bölgesi dışında menkul işletme 
tesisatının münferid unsurlarında 
ayni hak iktisabı için üçüncü şahsın 
iyiniyetini yeterli 
(m.9/II). Bu hüküm 
901. maddesi hükmünün bir 
niteliğindedir. 
sıfatı ile zilyed ibaresi açıkça yer 
almamakta ise de hükümden işletme 
sahibinden hak iktisap eden iyiniyetli

Daha çok mülkiyeti muhafaza 
kaydı ile satılan bir teferruat 
açısından ileri sürülen bu gerekçe
lerin isabeti herhalde tartışıla
bilir. Örneğin iyi veya kötüniyetin 
ispatının zorluğunun hakkın iktisa
bını etkilemediği sadece ispat sorunu 
teşkil ettiği, kira sözleşmesi uya
rınca taşınmazda bulunan ve teferruat 
niteliğine sahip bir malın mülkiyeti
nin kime ait olduğunun bir sicilden 
anlaşılamayacağı, açık hüküm karşı
sında ayrıca menkulün maliki ile 
rehin hakkı sahibi arasında korunmaya 
değer menfaatin araştırılmasına 
gerek olup olmadığı rahatlıkla ileri 
sürülebilecektir.

Anılan hüküm yoruma müsait 
olup, Medenî Kanunun 901. maddesine 
istisna teşkil etmediği de savunula
bilecektik 31) . Böyle bir halde 
üçüncü şahsın hakları ancak hükmün 
kapsamı dışında saklı kalabilecektir. 
Teferruat üzerinde taşınmaz malikinin 
emin sıfatıyla zilyed bulunması, 
rehinli alacaklının tasarruf yetki
sindeki eksikliği bilmemesi ve bile
bilecek durumda olmaması halinde 
başkasının mülkiyetindeki teferruatta 
rehin hakkı iktisap edilebilecektir. 
Halin gereği olarak mülkiyeti muha
faza sicilini tetkik etmeyen rehinli 
alacaklı, bu şekilde taşınmaza tahsis 
edilmiş teferruatın rehnin kapsamına 
dahil olduğunu, iyiniyet iddiasını 
ileri süremeyecektir (MK.m.3, 901)(32). 
Buna karşılık taşınmaz malikinin 
kiracısı bulunduğu teferruat üzerinde 
tasarruf yetkisindeki eksikliği 
bilmeyen, bilmesi gerekmeyen rehinli 
hak sahibi iyiniyetle rehin hakkını 
iktisap ettiğini ileri sürebilecektir.

Medenî Kanunun 777. maddesinin 
ikinci fıkrasının son cümlesi hükmü
nün iyiniyetle ayni hak iktisabına 
istisna teşkil ettiği görüşü bugün 
hakim fikri oluşturmaktadır(33).

karşılaşılmayacaktır.

ceğini belirtmekle 
işletmenin bağlı 
bölgesi

3- MENKUL İŞLETME TESİSATININ 
HEM TİCARİ İŞLETİME REHNİ HEM DE 
GAYRİMENKUL REHNİ
edilmesi

KAPSAMINA DAHİL
________ : Ticari İşletme Rehni
Kanunu aynen sınırlı aynî haklarda 
olduğu gibi ticarî işletme üzerinde 
birden fazla rehin tesisine imkan 
tanımış, alacaklıların 
rehnin tescil

görmektedir 
Medenî Kanunun 

tekrarı 
Her ne kadar emin

haklarının 
sırasına göre tayin 

edileceğini belirtmiştir (m.8). Bir
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teferruatı içerebileceği sonucuna 
varılacaktır (MK.m.777/1j.

Kanaatimizce "Teferruat üze
rinde üçüncü şahıslara ait haklar 
mahfuzdur" şeklindeki hükmün yorumu 
hakkında hangi görüş benimsenirse 
benimsensin, bu hüküm tescil edilmiş 
bir ticari işletme rehni karşısında 
ve menkul işletme tesisatı hakkında 
uygulama alanı bulamayacaktır (MK.m. 
777/11. Son cümle)(35). Ticari işletme 
alacaklısının muvafakati halinde 
taşınmaz rehni sahibinin teferruat 
niteliğindeki menkul işletme tesisatı 
üzerinde sonra gelen bir rehin hakkı 
doğacaktır(36). 
işletmenin
bulunduğundan Medeni 
maddesinin birinci fıkrası bu ihtimal
de uygulama alanı bulamayacaktır 
(m.9/II).

kişinin kasdolunduğu son derece 
açıktır. Mülkiyet hakkının bu yolla 
iktisap
hakkı, kendiliğinden, işletme sahibi
nin iktisap edenden mevcut talep 
hakkı üzerinde devam edecektir. 
Ancak hakkın bir menkul rehni olması 
halinde iktisap edenin hakkı ile 
çatıştığı
rehni sahibinin hakkı geçersiz ola
caktır.

hallerde rehinedildiği

ölçüde ticari işletme

Hükmün zıt anlamı söz konusu 
münferit unsurlar, menkul mallar 
üzerinde sicil bölgesi içinde kaldık
ları sürece iyiniyetle bir aynî hak 
iktisabının mümkün olmadığı kanaatini 
uyandırmaktadır. Böyle bir 
Medenî Kanunun 901. maddesinin uygu
lanmasına bir istisna getirilmiştir. 
Nitekim Kanunun "Ticari İşletme 
Sahibinin Tasarruf Yetkisi" kenar 
başlığını taşıyan 10. maddesinin 
ikinci fıkrası ticari işletme rehni- 
nin tesisi ile işletme sahibinin 
münferit unsurlar içinde tasarruf 
yetkisinin kalktığınıf bunların 
mülkiyetinin nakli, bir aynî hakla 
sınırlandırılması için rehinli ala
caklının rızasına ihtiyaç bulunduğunu 
belirtmektedir. Dolayısı ile ticari 
işletme rehni tesisi ile malikin 
tasarruf yetkisi kalkmakta, mal 
sicil bölgesi içinde kaldığı sürece 
üzerinde iyiniyetle hak iktisabına, 
imkan bulunmamaktadır.

Teferruat ticari 
sicil bölgesi içinde 

Kanunun 777.
halde

b) Taşınmaz rehninin iktisabm- 
ticari işletme rehninin 

tesisi halinde ise, rehin teminatı 
ister menkul işletme tesisatı isterse 
bu nitelikte bulunmayan teferruatı

taşınmaz rehni 
ticari işletme 
hakkından önce

dan sonra

da kapsayacağından 
sahibinin hakkı,
rehni alacaklısının 
gelecektir. Ticari işletme rehni bu 

teferruat açısından ancak 
bir rehne imkan

unsurlar, 
ikinci derecede 
verecektir. Ticari işletme alacak- 

hakkını iktisabındalısınm rehin 
Medenî Kanunun 901. maddesinin uygu- 

bulup bulmayacağı da 
olabilecektir(36).

lama alanıSoruna taşınmaz üzerinde rehin 
tesisi ve bu hükümler açısından 
bakıldığında taşınmaz rehni alacak
lısının, ticari işletme rehninin 
gayrimenkulün tapu kütüğündeki sayfa
sında beyanlar hanesine kaydedilmiş 
olup olmamasının bir önemi bulunmaya
caktır. Rehnin henüz bu haneye işlen
memesi, hiç bildirilmemesinin de 
etkisi yoktur. Taşınmazın teferruatı 
niteliğini taşıyan, ticari işletme 
rehnine dahil menkuller hiç bir 
şekilde taşınmaz rehni teminatının 

girmeyecektir, 
işletme rehni sahibinin muvafakati 
alınmadıkça bu menkul tesisat üze
rinde bir rehin hakkı doğmayacaktır. 
Ticari

tartışma konusu 
Ticari işletme rehni alacaklısının 
hak iktisabı için ilgili tapu sici
lini tetkik mükellefiyeti mevcut 
değildir(37). Dolayısı ile ticari 
işletme rehni alacaklısı rehnin 
tesisi sırasında, taşınmaz rehninden 
haberdar olmadığını, bir başka ifade 
ile iyiniyetle rehin hakkını iktisap 
ettiğini, hakkının önce gelmesi 
gerektiğini ileri sürerse, ba iddianın 
Medenî Kanunun 3. maddesi uyarınca 
dinlenmesinin mümkün olmadığı 
nulmaktadır(37).

kapsamına Ticari savu- 
işletme

rehni tesisi sırasında, tapu sici
linde ilgili taşınmazın sahifesinin 
incelenmesi, ticari işletme rehni 
alacaklısına, icabı hale göre kendi
sinden beklenen ihtimamın sarfedilmesi

Ticari

işletme rehninin tescili 
tarihindeki menkul tesisatı kapsaması, 
sonradan işletmeye dalıil olan menkul
lerin rehnin kapsamı dışında kalması, 
taşınmaz rehninin de teferruat ile 
ancak kapsam dışı kalan (ın.3/11)

olarak mütalaa edilmekte (MK.m.3/II), 
hüsnüniyet iddiasında bulunamayacağı 
kabul edilmektedir(38). Henüz taşınmaz

M
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haklarının saklı bulunduğuna dair 
hükmün Medenî Kanunun 901. maddesinin 
bir istisnası olarak yorumlayan 
görüş tarzı bugün hakim fikri oluş
turmaktadır.

rehni tesis edilmeden ticari işletme 
rehni alacaklısının tapu sicilini 
tetkikine rağmen, rehnin tescilinden 
önce
hakkının tescil edilmiş olması 
da olsa karşılaşılabilecek bir ihti
maldir. Bu ihtimalde ise bir kanun 
boşluğunun varlığı ileri sürülmekte
dir^).

taşınmaz üzerinde bir rehin
zor

Birden fazla : ticari işletme 
rehni tesisi mümkün bulunmakta ancak 
menkul işletme tesisatının hem ticari 
işletme rehni hem de gayrimenkul 
rehni kaplamına dahil edilip edile
meyeceği iki rehin hakkından birinin 
önce doğmuş olması ayrımı altında 
incelenmelidir. Ticari işletme rehni- 
nin taşınmaz rehninden önce tesis 
edilmiş bulunması ihtimalinde, ticari 
işletme rehni alacaklısının muvafaka
ti olmaksızın aynı sicil bölgesi 
içinde ayni hak iktisabı mümkün 
bulunmamaktadır. Aynı sicil bölgesinde 
menkul işletme tesisatı, unsurları 
üzerinde iyiniyetle hak iktisabı 
yolu da kapatılmıştır. Dolayısı ile 
ticari işletme rehni tapu siciline 
kayıt edilmiş olmasa dahi rehinli 
alacaklının hakkı ticari işletme 
rehninin kapsamındaki teferruata 
şamil olamayacaktır.

SONUÇ
Medenî Kanunumuz sisteminde 

kural olarak menkul mallar hakkında 
teslim şartlı rehin türü kabul edil
miş, ancak borçlu malikin maldan 
istifadesini sürdürebilmesi amacıyla 
istisnaen menkullerin teslimsiz de 
rehnolunabilmesine imkân tanımıştır.
Bu teslimsiz rehin türlerinden biri 
de 21.7.1971 tarih ve 1447 sayılı 
Ticari İşletme Rehni Kanunu ile 
kabul edilen sicilli menkul rehni 
niteliğindeki ticari işletme rehnidir.
Tesisi ve kapsamı anılan Kanunda 
belirlenen ticari işletme rehni 
ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve Esnaf ve Sanat siciline 
tescil ile doğmakta, rehnin diğer 
sicillere bildirilmesi kurucu bir 
fonksiyonu bulunmamaktadır.

Taşınmaz rehninde teminat 
yükünün kapsamına o taşınmazın tefer
ruatı da dahil olup teferruatın 
sicildeki beyanlar hanesine kaydı 
teferruat olma açısından sadece bir 
karine teşkil etmektedir. Teferruatın 
kapsama dahil bulunması Medenî Kanu
nun 777. maddesinin birinci fıkrası 
hükmü uyarınca kendiliğinden olup 
sonradan taşınmaza tahsis edilen 
teferruat da kapsamın içindedir. mektedir. 
Aynı maddede ikinci fıkra ve son 
cümlede yer alan; üçüncü şahısların

Buna karşılık taşınmaz rehni 
önce tescil edilmiş ise işletme 
rehni alacaklısının hakkı sonra 
gelen bir rehin hakkı olacaktır. 
Tapu sicilini tetkik etmeyen alacaklı 
kendisinden beklenen ihtimamı sarfet
miş sayılamayacağından söz konusu 
menkullerde iyiniyetle rehin hakkı 
iktisap ettiğini ileri süremeyecektir. 
Tetkike rağmen, ticari işletme rehni 
tescil edilene kadar taşınmaz üze
rinde rehin tesis edilmiş olması 
halinde kanun boşluğundan söz edil-

68



Dipnotları :
(1) Bülent KÖPRÜLÜ/Selim KANETİ, 
Sınırlı Ayni Haklar, 2. bası, İstanbul 
1982-1983, sah.253. Ayrıca bu konudaki 
tartışmalar için bkz. salı.253 öpn.4a; 
Kemal OĞUZMAN/Özer SELİÇİ, Eşya 
Hukuku, 5.bası, İstanbul 1988, sah. 
849 vd.
(2) KÖPRÜLÜ/KANETİ,
OĞUZMAN/SELİÇİ, age,
CANSEL, Türk
c.ı,
Ankara 1967, sah.11.
(3) OĞUZMAN/SELİÇİ, age, sah.827; 
Seza REİSOĞLU, Menkul İpoteği, Ankara 
1965, sah.3.
(4) REİSOĞLU, Menkul İpoteği, sah.4; 
Seza REİSOĞLU, Ticari İşletme Rehni 
ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, 
Ankara 1977, sah.9 vd; Reha POROY, 
Ticari İşletme Hukuku, 5.bası, İstan
bul 1987, sah.46.
(5) REİSOĞLU, Menkul İpoteği, sah.4; 
REİSOĞLU, Ticari İşletme Rehni, 
sah.10.
(6) REİSOĞLU, Menkul İpoteği, salı.5.
(7) CANSEL, age, sah.7; Teoman AKÜNAL, 
Die Sicherung Von Waren - Und Geld- 
kredit, Hukuk Araştırmaları, 1987, 
C.2, s.3 (sah.10-26), sah.16.
(8) Bu konuda bkz. REİSOĞLU, Menkul 
İpoteği, sah. 11 vd; KÖPRÜLÜ/KANETİ, 
age, sah.443, OĞUZMAN/SELİÇİ, age, 
sah.814 vd, 835 vd.
(9) RG. 28.7.1971 t, s.13909.
(10) REİSOĞLU, Ticari İşletme Rehni, 
sah.12 vd.
(11) AKÜNAL, agm. sah.17; REİSOĞLU, 
Ticari İşletme Rehni, sah.20 vd.
(12) POROY, age, sah. 49; REİSOĞLU, 
Ticari İşletme Rehni, sah.12-13.
(13) REİSOĞLU, Ticari İşletme Rehni, 
sah.20; POROY, age, sah.49.
(14) KÖPRÜLÜ/KANETİ,
OĞUZMAN/SELİÇİ,
DOMANİÇ, Ticaret 
Esasları, 4.bası, 
sah.145; AKÜNAL,
REİSOĞLU, Menkul 
vd.; 
sah.24.

(15) Karş. REİSOĞLU, Ticari İşletme 
Rehni, sah.24, 25.
(16) Bkz. dpn.14,15.
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___Bülent DAVRAN, Rehin Hukuku

İstanbul 1972, sah.12 vd;

salı. 445; 
Erol

age,
sah.826;

Menkul Rehni Hukuku, 
Teslimi şartlı menkul rehni,

Dersleri,
Bülent DAVRAN, Gayrimenkul Rehninin

Muammer Raşit 
İstanbül 1956, 
REİSOĞLU, İpo-

Şümulü, 
Armağan,

Teferruata 
Seviğ'e
(salı.563-579); Seza 
teğin Kapsamı - Hükümleri ve Uygula
mada Ortaya Çıkan Sorunlar, Ankara 
1979, sah.3 vd.
(19) Bkz. dpn.18.
(20) OĞUZMAN/SELİÇİ, age, sah.757.
(21) DAVRAN, agm. sah.567.
(22) DAVRAN, agm, sah.565; REİSOĞLU, 
age, salı. 17 vd.
(23) OĞUZMAN/SELİÇİ, age, sah.758; 
KÖPRÜLÜ/KANETİ, age, salı. 26 7 vd; 
DAVRAN, age, salı. 13 vd; DAVRAN, agm. 
sah.566 vd; REİSOĞLU, İpoteğin Kap
samı, sah.19 vd; AKÜNAL, agm. sah.19
(24) REİSOĞLU, İpoteğin Kapsamı, 
sah.26.
(25) KÖPRÜLÜ/KANETİ, age, sah.268; 
DAVRAN, age, sah.14-15. MEİER-HAYOZ, 
Kommentar zum Schweizerischen Privat- 
recht, Bd.IV Sachenrecht, l.Teil- 
band, Bern 1966, Art, 644-645, N.46.
(26) KÖPRÜLÜ/KANETİ, age, sah.269; 
REİSOĞLU, İpoteğin Kapsamı, salı. 21; 
BGE 60 II 191; 64 II 83.
(27) Bkz. dpn.26.
{28) OĞUZMAN/SELİÇİ, age, 
KÖPRÜLÜ/KANETİ, 
age,
10125/10990, 29.11.1966 t, 11789/12035 
sk. (Mustafa Reşit KARABASAN, Eşya 
Hukuku, C.I, Ankara, 1977, sah.1200).
(29) KÖPRÜLÜ/KANETİ, sah.269; Krş. 
DAVRAN, agm. sah.568.
(30) DAVRAN, age, sah.15-16, BGE 60 
II 195.
(31) Hans LEEMANN, Kommentar 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV.

sah.758; 
age, salı. 268; DAVRAN, 

sah.13. YİİD'nin 20.11.1969 t,

age, sah.443; 
age, sah.814; Hayri 

Hukukunun Genel 
İstanbul, 1988, 

agm. sah. 16. Karş. 
İpoteği, sah.73 

REİSOĞLU, Ticari İşletme Rehni, zum
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TÜRKİYE'DE ENFLASYONUN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE TESİRLERİ
(1980-1988)

Doç.Dr. Vildan SERİN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
İktisat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ülkeler ortalaması 1988'de % 3,6 (2) 
dir. Avrupa Topluluğu ülkelerinde 
ise Belçika'da % 1.0, Danimarka'da
% 4.7, Fransa'da % 3.3, Yunanistan'da 

İrlanda'da % 3.2, İtalya'da 
Lüksemburg'da % -1.4, Hollan- 

Portekiz'de % 8.2,
4.4, İngiltere'de % 

(3). Görüldüğü gibi, bu
ülkeler arasında enflasyonu eksi
olan ülkeler dahi vardır. O halde, 
1980 sonrası enflasyon kaynaklarını, 
dış etkenlerde değil de, kendi iç 
dengesizliklerimizde aramakta fayda 
vardır.
açıkları (4) olan bir ülkede, 
harcamalarını kısmak ve vergi gelir
lerini artırmak için asıl aksiyoner 
rolün maliye politikasına düşeceği 
herkesin rahatlıkla görebileceği bir
gerçektir.

istikrarsızlığaEnflasyonun 
sebep olduğu bilinen bir gerçektir. 
Bu da gelir dağılımını, talep ve 
üretim yapılarını bozmakta neticede 
tasarruf tüketim ile tasarruf yatırım 
dengeleri yıkılırken, ekonominin 
genel dengesi kaybolmaktadır. Nitekim 
1980 sonrası enflasyon iktisaden 
faal nüfusun % 88,44'ünü menfî, %
11,56'sini ise müsbet olarak etkile
miştir. Kar, faiz ve rantın milli 
gelirden aldığı pay 1973 yılında % 
39,31 iken, 1988 yılında % 70,20
oranına yükselmiştir(1).

% 16.9,
% 4.9, 
da'da % 0.6,
İspanya'da % 
3.5'dur

Türkiye gibi kronik bütçe
kamuBu şartlar altında kamuoyunun 

gündemi ücret ve maaşlara yapılacak 
zamların meşgul etmesi son derece 
tabiidir. Hükümetle Türk-İş arasında 
ön anlaşması yapılan toplu sözleş
meler kapsamında imzalanan protokol 
ortalama işçi ücretlerinde % 142 
oranında artış sağlarken, gözler 
Temmuz ayında memur maaşlarına uygu
lanacak yeni katsayıya çevrilmiştir.

I- 1980 SONRASI ENFLASYONUN 
SEYRİ VE EKONOMİ POLİTİKADA YAPILAN 
HATALAR

Buna rağmen 1980 sonrası uygu
lanan ekonomi politikalarında ağırlık 
para politikasına kaydırılmak isten
miştir. Her ne kadar 1980 sonrası 
"sıkı para politikası" devamlı gün
deme gelmişse de, uygulamada para arzı 
toplam üretimden daha hızlı arttırıl
mıştır. Buna da hızlı büyüme hedefi 
ve yüksek kamu borçlanması sebep ol
muştur.

1980 enflasyonasonrasında 
sebep olan dış faktörler kalkmasına 
rağmen, enflasyon Türkiye'de 1983'- 
lere kadar azalan bir seyir izlemekle 
birlikte, 1983 sonrası artmaya devam 
etmiştir.

İkinci hata, faiz politikasında 
yapılmıştır. Türkiye'de faiz, geli
rin. bir fonksiyonudur ve gelir 
dağılımı ile ilgilidir. Buna karşı
lık Türkiye'de faizin tasarrufların 
fonksiyonu olduğunu kabul eden klasik 
görüşün geçerliliğini esas alan bir 
uygulama ile karşılaşıyoruz.

1976-1980 arası petrolün varili 
35 dolara çıkmış iken, 1980 sonrası, 
12 dolara kadar düşmüştür. Yine 1980 
öncesi dünyada enflasyonun % 10'lara 
fırlamasına karşılık bütün sanayileşmiş
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sorunu iç talep kısılarak, ihracata 
Yüksek Teşvik verilerek çözüldüğü 
için, her iki taraftan ortaya maliyet 
enflasyonu çıkmıştır. Bu konuda IKV 
Başkanı Jak Kamhi'nin ilginç bir 
açıklaması bulunmaktadır. "Türkiye'
deki, enflasyonun değişik bir türüdür. 
______________ baskılarıyla
istenerek yaratılan bir enflasyondur.
Enflasyon ve Türk Lirası* nm değer
kaybı aynı seyri göstermektedir.
Türk Lirasını düşüren ise Dünya Ban
kası ve IMF'nin baskılarıdır. Bu 
durumda da enflasyon yükselmektedir.
Çelik, petro-kimya bakır ve aliminyum
gibi 4 alanda gerekli yatırımlar
yapılırsa
düşer. Bu da ekonomi kuvvetlerin 
desteğiyle olur."(5).

II- ENFLASYONUN GELİR DAĞILIMI 
ÜZERİNDEKİ MENFİ ETKİSİ

kesimindeTürkiye'de 
oluşan tasarruflar üzerinde faizin 
teşvik edici bir rolü yoktur, özel 
kesimde ise tasarruflar karın dağı- 
tılmayarak otofinansmanda kullanıl
masıyla elde edilmektedir. Yüksek 
faiz politikası sonucu kârın bir 
kısmı bankalara girer ve oto finans
manın payı azalır. Nitekim 1988 
yılında 500 büyük firma incelemesinde 
otofinansmanm toplam öz kaynak 
içinde % 16'lık paya sahip olduğu 
görülmektedir, 
oluştuğu Emekli Sandığı, SSK, Bağkur, 
Oyak gibi kuruluşlarda da faizin 
etkisi yoktur.

kamu

Bu diğer ülkelerin

tasarrufunAyrıca

otomatikman enflasyonBunun yanında gelenekler ve 
dini inançların etkisiyle faiz, hane 
halkı tasarruflarını kısmen yönlendire
bilmektedir.

Aynı zamanda faiz geliri, emek 
harcamadan elde edildiği için tüke
timi hızlandırmakta ve 
körüklemektedir. Böylece ilk 
yüksek faiz politikası ile toplam 
talep üzerinde beklenen 
etki,

Türkiye'de 1980 sonrası devam 
eden enflasyon, vergide sosyal ada
letin ve verimliliğin sağlanamayışı 
ile birleşince gelir dağılımı maaş 
ve ücretliler ile tarım kesimi aley
hine bozulmuştur. 1985 yılında Katma 
Değer Vergisi uygulamasına başlanınca, 
Gelir ve Kurumlar Vergisi hasılatı 
tali
görmekteyiz. 
itibariyle sadece bordro mahkûmların
dan

enflasyonu 
anda

daraltıcı
zaman içinde değişerek geniş

letici etkiye dönüşmektedir.
Faiz bir maliyet unsuru olduğu 

için, maliyet enflasyonuna yol açmak
tadır. Maliyet şokları dolayısıyla 
finansman darboğazına pekçok firma 
girmiştir. Yüksek kredi 
üretimi daraltarak, 
lemektedir.

derecede telâkki edildiğini 
Gelir Vergisi esas

toplanırken, Kurumlar Vergisi 
ise, sermaye şirketlerinin oto finans
man imkânlarını artırmak için asgâri 
halde tutulmuştur. Muâfiyet ve istis
na hadleri devamlı artırılmak sure
tiyle, trilyonluk matrâhlar gelir 
dışı bırakılmıştır. Neticede (Tablo 
1) 1980 yılında, 
y111^ içi faktör gelirleri içindeki 
P^Y1 % 26.66 iken, 1988'de, % 15.80'e 
düşmüştür. Tarımın payıda, aynı 
dönemde % 23.87'den % 14'e inerken, 
kar, faiz ve rantın payı, % 49.47'den, 
% 70.20'ye yükselmiştir.

faizleri 
enflasyonu bes- 

Enflasyonun gelir dağı
lımı etkileyebildiği de bilinen bir 
gerçektir. Gelir dağılımının bozulma
sıyla da piyasada "rrark-up" uygulamaları 
yaygınlaşmakta, fiyatlar reel gelir
leri enflasyondan zarar görmeyenlerin 
satın alma gücüne göre ayarlanmakta 
tu da fiyat artışlarının hızla devam 
etmesine neden olmaktadır.

maaş ve ücretlerin

Türkiye’de ekonomi politikaları 
açışından enflasyonu besleyen bir 
diğer hata ise.
Büyüme Modeli"

Az gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelerde emek 
bol sermaye kıt olduğu için, sermaye
nin marjinal verimin üstünde rant 
sağladığı bilinmektedir. 
kâr faiz

"ihracata Dönük 
ardında sığman kur 

politikalarıdır. 1980 başında 1 
Dolar karşısında 90.15 TL olan değer 
Haziran ayında 2058 TL yükselmiştir. 
Yılbaşında da 2800 TL'ye ulaşacağını 
tahmin ediyoruz. Hızla değer kaybeden 
Türk Lirası, ithalatı pahalılaştıra
rak, dış borçların miktarını 
rak ticaret hadlerimizin daha da 
aleyhimize dönmesine neden 
enflasyonu körüklemektedir.

Türkiye'de 
ve rant payının bu kadar 

kısa dönemde, iki misline yakın bir 
gelir transferi elde etmesinde 
lasyonun rolünün 
istenen

enf-
yanmda vergide 
yapılmaması

halkın İktisadî zihniyetinin 
leri vardır.

Türkiye'de

artıra- reformun ve
tesir-olarak, 

Döviz
gelir dağılımının
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TABLO : 2enflasyonda, enflasyonu, 
iç borçları yükselterek, 

Ülkelerinde olduğu 
bir daire

bozulması 
dış ve 
Latin Amerika 
gibi, ekonomiyi fasit 
içine sokmaktadır.

FİYAT 9rt:
ARTIŞI TABAN ORT. İŞÇİ 

TOPTAN FİYAT MEMUR ÜCRETİ 
EŞYA BUĞDAY ÜCRETİ (KAMU)Fiyat artışlarının engerisinde, 

(Tablo:2) kamu sektöründe çalışan 
işçi ücretleri kalmıştır, 1988 yılın
da bunu sırasıyla memur ücretleri ve 
taban fiyatlar takip etmektedir. 
Halbuki, 1980 yılında taban fiyatları 
enflasyonun üstünde idi, İkinci 
sırayı ise kamu sektörü işçileri 
alıyordu. En sonda ise memurlar 
bulunmaktaydı. 1989 yılında kamu 
sektöründe çalışan işçilere % 42
oranında verilen ücret artışları 
enflasyon oranını geçmiştir. Bu 
bütçe açıklarını artıracaktır. Ekono
mideki para arzı artışları 3 ile 6 
aylık bir gecikme döneminden sonra 
enflasyonist tesirlerini gösterir. O 
halde bütçe gelirlerinde vergi reform
ları ile gerekli gelir artışları 
sağlanamazsa, 
kırılmayacak, 
enflasyon oranları bizi karşılayacak
tır.

c/%%%
1980.. .107.2...110.8-----40.3...68.7
1981 ____36.8-----74.4------28.9.. .79.0
1982 ____ 25.2-----22.7------26.6.. .15.3
1983.. ..30.5....26.1....28.9...29.5
1984 ____50.3___58.6------44.0.. .41.0
1985 ____43.2___34.8------34.7. . .28.9
1986 ____29.6-----23.4------33.2.. .17.3
1987 ____32.1___26.8------45.2.. .26.7
1988.. ..68.3....72.2....62.0...28.1
1989___ ..142.0....82.6....

Kaynak: T.C. Merkez Bankası Yıl
lık rapor 1985-89 efen hesaplanmıştır.

enflasyonist süreç 
1990'da üç haneli TABLO : 3

MEMURLARIN MAAŞ GELİŞİMİ 
(Dereceler Ortalaması)

İstanbul Sanayi Odası'nm 
1988'de yayınlanan 500 büyük firma 
çalışmasında ilk defa sanayi sektö
ründe meydana getirilen katma değerin 
faktör gelirleri açısından ayrımı 
verilmektedir. 500 büyük firma için 
1982-87 yıllarını içine alan firma 
anket sonuçlarından elde edilen 
bilgiler (Tablo:4)de görülmektedir.

Buna göre, toplam faktör 
gelirleri içinde 1982 yılında maaş 
ve ücretlerin payı ise, 1982'de % 
52.6 iken, 1983'de, 1987 yılında % 
34.4'e düşmüştür. Diğer faktör gelir
lerinin payı ise, 1982'de % 47.4 
iken 1987'de % 65.6'ya çıkmıştır. 5 
yıl gibi kısa bir dönemde bu kadar 
yüksek oranda bir değişim, enflasyo
nun ve vergideki yükün adaletsiz 
olarak dağılımının sonucudur. Bu
tablonun incelenmesi, faiz Ödemeleri 
payının ilk kez 1987 yılında ilk 
sıraya çıktığını da bize göstermekte
dir.

VERGİ
İADELİ

NETBRÜT
YILLAR AYLAR MAAŞ

NET
MAAŞ MAAŞ

1986.. Aralık...84270...62026...72729
1987.. 0.ak
1987.. Temmuz..116942...90065..103198
1988.. 0.ak-----146955..115709..130864
1988.. Temmuz..182951..144875..162075
1989.. 0.ak-----238956..189059..208012
1989.. Nisan...266309..193389..212558

95609...71043...82623

Kaynak: DPT işçi ve memurlar için 
altışar aylık ücret endeksleri.

fiyatlar, dolaylı vergi oranlarındaki, 
ulaşım ve dağıtım maliyetlerindeki 
farklılaşmasından dolaylı olacaktır. 
Aşağıdaki tabloda seçilmiş mamüllerin 
İstanbul parakende fiyatları veril
miştir. Bu tablodaki artış hızları 
enflasyonu daha çarpıcı bir şekilde 
göstermektedir. Konuyu daha iyi

A. Ücretler ve Enflasyon
Enflasyonun ölçülmesinde 

önemli olan tüketicinin ödediği 
parakende fiyattır. Tüketiciye yansıyan
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TABLO : 4

500 BÜYÜK FİRMANIN YARATTIĞI KATMA DEĞERİN, ÜRETİM FAKTÖRLERİNE 
İSABET EDEN PAYLARI İTİBARİYLE DAĞILIMI

500 BÜYÜK FİRMA

1982 1983 1984 1985 1986 1987

34.4
38.2

37.9
37.9

40.4Maaş ve Ücretler 
•'Ödenen Faizler 
Ödenen Kira
Kar (M.Gelir anlamında)

46.4
22.2

52.6
27.6

55.5
28.9 24.6

0.40.50.50.40.40.4
27.015.2 31.0 34.5 23.719.4

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Net Katma Değer

73.4
18.7
15.6
-7.7

69.9
16.8
18.5
-5.2

88.8
17.5
11.9

-18.2

82.5
16.5

89.2 
12.8
15.3 

-17.3

80.4Net Katma Değer 
Amortisman 
Dolaylı Vergiler 
Sübvansiyon (-)

6.2
8.114.7

-1.3 -7.1

100.0 100.0 100.0100.0 100.0 100.0Brüt Katma Değer

"1987 Yılında 500 Büyük Firmanın Yarattığı Katma 
ve Ülke Ekonomisindeki Yeri" İSOKaynak: Erdoğan ÖZTÖZÜN,

Değerin Faktör Gelirleri İtibariyle Dağılımı 
Dergisi, Kasım 1988, s.67.

TABLO : 5

GÜNLÜK ÜCRETKİŞİ BAŞINA GSMH ve
Ortalama 
Tarım Kesimi

Ortalama 
Günlük Ücr.Ortalama 

Günlük Ücr. 1968 Fiyatl. Geliri1968
Dolar Fiyatları TL 

3350 
3443 
3551 
4784 
4869 
4906 
4786 
4638 
4699 
4778 
4807

Yıllar TL 8.828.2028.20399.3
276.2

1020.2
1152.7
1236.5
1416.6
1327.7
1281.8
1133.2
1039.2 

984.7
1041.0
1128.6

1968 3350
1970 4184 18.138.15

36.99
31.24
24.96
20.59
19.39
18.29
19.05
18.06
16.29

115.30 
146.53 
207.93
294.31 
426.96 
543.80 
691.00

1976 16.497
20.899
30.270
50.529
99.805

143.495
185.795
239.369
369.369 
550.993 
758.882

41.6
1977 52.0

72.1 
113.5 
226.0

1978
1979
1980
1981 328.
1982 419.921.1983 535.1254.

1621.00
2393.00

1984 86249511985 122.8
16975052

5400
1986

a r F S 133 ve 135'den yararlanarak hesaplanmıştır, iM. S S'*n ymrl»,r,k he=,pi™15t>r.Kaynak: S 
(*) 1986 rakamı
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yıl için 2393 TL memur (12.2) maaşına 
göre ortalama günlük ücret 1797 
TL'dir. Bu durumda en düşük ortalama 
günlük gelir, en düşük tarım kesi
minde olmaktadır. Tarım kesiminde 
çalışan bir kişi ortalama bir aylık 
gelir ile ancak 1987 yılında 4 gram 
külçe altın alabilmektedir. Buna 
karşılık 1981 yılında tarım sektö
ründe çalışan bir kişi aylık geliri 
ile 515 gram altın satın alabilmek
teydi.

açıklamak için sigortalı işçilerin 
ortalama günlük ücretleri ve İstanbul 
Ticaret Odası, İstanbul Ücretliler 
Geçinme İndeksi ile deflâte edilerek 
hesaplanan reel ücretler (1968 fiyat
larıyla) verilmiştir. 1968 döneminde 
reel ücretler % 36, 1980-1984 döne
minde ise % 14 düşmüştür. Aynı dönem
lerdeki kişi başına reel gayrî safî 
milli hasıladaki artışlar % 48 ve % 
6.7 olmuştur. Sabit gelirlerin (Maaş

nisbî
önemli düşüşler olurken kişi başına 
gayrı safi millî hasıla (TL) 1968 
fiyatlarıyla artmıştır. 1979 yılında 
kişi başına gelirin (Dolar cinsinden) 
yükselirken 
düşmüştür.
ise 1970 yıllarında 
yılında düşüş vardır, 
ise yükselme görülmektedir.

B. Maaşlar ve Enflasyon :

ücretlerin) gelirlerdeve

TABLO : 6

TARIMSAL ÜRÜNLERİN DESTEKLEME KARAR
NAME FİYATLARI 

(1982=100)
günlük reel ücretler 

1968 yılı fiyatlarıyla 
artış, 1980 
1980 sonrası 1982 983 984 985 986 987 1988

Buğday 100 126 203 271 343 417 717 
Tütün 
Pamuk

100 139 193 295 322 601 1210 
100 121 205 297 365 442 -Lise mezunu 12. kadroda 2.

derecede evli, bir çocuklu memur 
1981'de 12.000 TL 1. Mayıs. 1984'de
23.666 TL, 1987 Mayıs'ında 53.939 Tl 
almaktadır. Bu durumda bu
1981’de ortalama günlük ücreti 400 Tl 
ye gelmektedir(Buna karşılık ortalama 
ücretler ise 1981’de 543.80 TL idi). 
1984'de 788 Tl (Ortalama günlük ücret 
1254) 1987'de 1797 Tl olmuştur. Bu
rakamlar memurun, en çok enflasyondan 
en zararlı çıkan
göstermektedir. 1987 
memur ancak 8.8

Kaynak: T.C. Merkez Bankası 1988, Yıl
lık Rapor Ankara, 1989 s.III'den yarar
lanılarak hesaplanmıştır.memurun

TABLO : 7
AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE 
TÜRKİYE’NİN YURT İÇİ FAKTÖR 

GELİRLERİ İÇİNDE PAYIkesim olduğunu 
yılında bu 

maaş karşılığı 56 
ekran bir renkli televizyon 4.8 
karşılığı
alabilir. Bir aylık maaşı ile ancak 
5 doktor vizitesi ödeyebilir, 1 maaş 
karşılığı 20.5 kg. et alabilir.

maaş
12.5 ayak bir buzdolabı

Diğer Fak
tör Gelir- 

Payı {%) lerinin P.(%)

Maaş ve 
Ücretin

Fransa 1970
1982
1970
1982

63.9 36.1
26.2
32.2
26.2 
61.1 
50 6

73.8
67.8
73.4
38.9
49.4 
58.7

Almanya1981 yılında memur bu maaşı
ile 6.7 gram 24 ayar külçe altın 
alabiliyordu. 1987 yılında ise, bu 
memur, maaşı ile 4.3 
alabilmektedir (6).

Yunanistan 1970
1982
1970
1982
1970
1982
1970
1982
1970
1982
1970
1982
1970
1982

gram altın İtalya

Belçika

41.3
32.1
37.6
27.9
37.8

67.9C. Tarım Kesimi vg Enfl a.^yon : 62.4
Tarım kesimi de enflasyondan 

ve uygulanan ekonomi politikasından 
zarar görmüştür, 
kesiminde

72.1
Lüksemburg 62.2

83.81981 yılında tarım 
çalışanların

günlük geliri 388 TL.dir (7). 
karşılık ortalama ücret 1981'de 691 
TL.dir.. 1986'da ise tarım kesiminde 
ortalama günlük ücret 1967 TL'ye çık- 

(Ortalama günlük ücret aynı

16.2
Hollanda 69.8

69.5
53.0

30.2ortalama 
Buna 30.5

Portekiz 47.0
62.1 37.9

42.3İspanya 57.7
61.5 38.5
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TABLO : 4

soo büyük fİrmnon yarattiği kmma değerin. üretim frkiürlerİne
İSABET EDEN PAYLARI İTİBARİYLE DAĞILIMI

500 BÜYÜK FİRMA

1982 1983 1984 1985 1986 1987
Maaş ve Ücretler 
Ödenen Faizler 
Ödenen Kira
Kar {M.Gelir anlamında)

52.6
27.6

55.5
28.9

46.4 40.4
24.6

37.9 34.4 
37.9 38.222.2

0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4
19.4 15.2 31.0 34.5 23.7 27.0

Net Katma Değer 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Net Katma Değer 
Amortisman 
Dolaylı Vergiler 
Sübvansiyon(-)

80.4 89.2 
12.8
15.3 

-17.3

82.5
16.5

88.8 69.9 73.4
17.5 16.8 18.7

8.1 11.9 18.5 15.6
-7.1 -18.2 -5.2 -7.7

6.2
14.7
-1.3

Brüt Katma Değer 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Kaynak: Erdoğan ÖZTÖZÜN, "1987 Yılında 500. Büyük Firmanın Yarattığı Katma 
Değerin Faktör Gelirleri İtibariyle Dağılımı ve Ülke Ekonomisindeki Yeri” İSO 
Dergisi, Kasım 1988, s.67.

TABLO : 5

KİŞİ BAŞINA GSMH ve OİNLÖK ÜCRET

Ortalama 
Günlük Ücr.

Ortalama 
Tarım KesimiOrtalama

Dolar Fiyatları TL Günlük Ücr. 1968 Fiyatl. Geliri
1968

Yıllar 
1968 
1970
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

TL
3350
4184

16.497
20.899
30.270
50.529
99.805

143.495
185.795
239.369
369.369 
550.993 
758.882

28.20 8.8399.3
276.2

1020.2
1152.7
1236.5
1416.6
1327.7
1281.8
1133.2
1039.2 
984.7

1041.0
1128.6

3350 28.20
3443

18.138.15
36.99
31.24
24.96
20.59
19.39
18.29
19.05
18.06
16.29

3551 115.30 
146.53 
207.93
294.31 
426.96 
543.80 
691.00

41.64784
52.04869

4906
4786
4638
4699
4778
4807

72.1
113.5
226.0
328.
419.921.
535.1254.

1621.00
2393.00

8624951
122.8

1697
5052
5400

Kaynak: S.ÖZMUCUR, A.G.E. S.133 ve 135’den yararlanarak hesaplanmıştır. 
(*) 1986 rakamı aynı eser s.80, Tablo 5‘den yararlanarak hesaplanmıştır.

75



yıl için 2393 TL memur (12.2) maaşına 
göre ortalama günlük ücret 1797 
TL'dir. Bu durumda en düşük ortalama 
günlük gelir, en düşük tarım kesi
minde olmaktadır. Tarım kesiminde 
çalışan bir kişi ortalama bir aylık 
gelir ile ancak 1987 yılında 4 gram 
külçe altın alabilmektedir. Buna 
karşılık 1981 yılında tarım sektö
ründe çalışan bir kişi aylık geliri 
ile 515 gram altın satın alabilmek
teydi .

açıklamak için sigortalı işçilerin 
ortalama günlük ücretleri ve İstanbul 
Ticaret Odası, İstanbul Ücretliler 
Geçinme İndeksi ile deflâte edilerek 
hesaplanan reel ücretler (1968 fiyat
larıyla) verilmiştir. 1968 döneminde 
reel ücretler % 36, 1980-1984 döne
minde ise % 14 düşmüştür. Aynı dönem
lerdeki kişi başına reel gayrî safî 
milli hasıladaki artışlar • % 48 ve % 
6.7 olmuştur. Sabit gelirlerin (Maaş

nisbîücretlerin) gelirlerde 
önemli düşüşler olurken kişi başına 
gayrı safi millî hasıla (TL) 1968 
fiyatlarıyla artmıştır. 1979 yılında 
kişi başına gelirin (Dolar cinsinden) 
yükselirken 
düşmüştür. 
ise 1970

ve

TABLO : 6

TARIMSAL ÜRÜNLERİN DESTEKLEME KARAR
NAME FİYATLARI 

(1982=100)
günlük reel ücretler 

1968 yılı fiyatlarıyla 
yıllarında artış, 1980 

yılında düşüş vardır. 1980 sonrası 
ise yükselme görülmektedir. 1982 983 984 985 986 987 1988

Buğday 100 126 203 271 343 417 717 
Tütün 
Pamuk

B. Maaşlar ve Enflasyon :
Lise mezunu 12. 

derecede evli,
1981'de 12.000 
23.666 TL,
almaktadır. Bu durumda bu 
1981'de ortalama günlük ücreti 400 TL 
ye gelmektedir(Buna karşılık ortalama 
ücretler ise 1981'de 543.80 TL idi). 
1984'de 788 TL (Ortalama günlük ücret 
1254) 1987'de 1797 TL olmuştur. Bu
rakamlar memurun, en çok enflasyondan 
en zararlı çıkan kesim olduğunu 
göstermektedir. 1987 yılında bu 
memur ancak 8.8 maaş karşılığı 56 
ekran bir renkli televizyon 4.8 
karşılığı
alabilir. Bir aylık maaşı ile ancak 
5 doktor vizitesi ödeyebilir, 1 maaş 
karşılığı 20.5 kg. et alabilir.

100 139 193 295 322 601 1210 
100 121 205 297 365 442 -kadroda 2. 

bir çocuklu memur 
TL 1. Mayıs. 1984'de 

1987 Mayıs'mda 53.939 TL
memurun

Kaynak: T.C. Merkez Bankası 1988, Yıl
lık Rapor Ankara, 1989 s.III'den 
lanılarak hesaplanmıştır.

yarar-

TABLO : 7
AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE 
TÜRKİYE'NİN YURT İÇİ FAKTÖR 

GELİRLERİ İÇİNDE PAYI

maaş
12.5 ayak bir buzdolabı

Maaş ve 
Ücretin

Diğer Fak
tör Gelir- 

Payı {%) lerinin P.(%)
Fransa 1970

1982
1970

63.9 36.1
26.2
32.2
26.2

73.8
67.8Almanya1981 yılında memur bu maaşı

He 6.7 gram 24 ayar külçe altın 
alabiliyordu. 1987 yılında ise, bu 

maaşı ile 4.3 
alabilmektedir (6).

1982 73.4
Yunanistan 1970 38.9 61.1

1982memur, 49.4 50 6gram altın İtalya

Belçika

1970 58.7 41.3
1982 67.9 32.1C- Tarım Kesimi ve Enflasyon :

Tarım kesimi de enflasyondan 
ve uygulanan ekonomi politikasından 
zarar görmüştür. 1981 yılında tarım 
kesiminde çalışanların ortalama 
günlük geliri 388 TL.dir (7). Buna 
karşılık ortalama ücret 1981'de 691 
Tl.dir.. 1986'da ise tarım kesiminde 
ortalama günlük ücret 1967 TL'ye çık
mıştır (Ortalama günlük ücret aynı

1970 62.4 37.6
1982
1970
1982
1970
1982
1970
1982
1970
1982

72.1 27.9
Lüksemburg 62.2

83.8
37.8
16.2

Hollanda 69.8 30.2
69.5 30.5Portekiz 53.0 47.0
62.1 37.9

42.3İspanya 57.7
61.5 38.5

76



İngiltere 1970 
1982

Danimarka 1970 
1982 
1970 
1982

Türkiye 1970(1) 
1976(1) 
1978(1) 
1982(2) 
1986(2) 
1987(2) 
1988(2)

77.0
77.8
68.5
72.2
67.6
75.6
34.6
33.3 
31.2 
25.58 
18.50 
17.77
16.07

23.0
22.2
31.5
27.8
32.4
24.4
65.4
66.7
68.8
74.4
81.5 
82.2 
83.9

yürütülmesi 
yükseltilmesinin 
Çalışanların hayat şartları düzelti
lirken , 
elde
dağılacaktır.

ve refah seviyesinin 
hızlandırılmasıdır.

toplumun kalkınması sonucu 
edilen refah, daha dengeliİrlanda

(Tablo 7)deki Avrupa Topluluğu 
ülkelerine ait gelir dağılımı rakam
ları ile Türkiye'yi mukayese ettiği
mizde 1976 yılma ait Türkiye oranla
rının Avrupa Topluluğu ülkeleri 
sonuçlarına aşağı yukarı paralel bir 
seyir izlerken, hızlanan enflasyon 
neticesi aradaki açığın hızla arttığı 
dikkati çekecektir.

(Tablo 8)de Belçika'da, Türkiye'- 
asgari ücretin 16.6 misli, 

Fransa'da 14.5 
misli, olduğu görülmektedir.

SONUÇ
1980 yılındaki gelir dağılımı 

baz alınarak yapılan hesaplamalarda, 
kâr, faiz ve rant kesimine, tarım, 
ücret ve maaşlılardan 51 milyar 582 
milyon dolarlık bir transfer yapıl
dığı ortaya çıkmıştır. Bunun 23 
milyar dolara yakın kısmı tarım, 29 
milyara yakın kısmı da ücret ve 
maaşlardan oluşmuştur. Hükümet uygu
ladığı makro ekonomi politikaları 
aracılığıyla özel sektörün tasarruf 
imkânlarını artırarak, vergilerini 
düşürerek teşvikler vererek bu imkânı 
sağlamıştır. Ancak rant aktarımı 
ekonomik büyümeyi sağlayamamıştır. 
Artan kârlar lüks tüketime gitmiş, 
yurt dışına akmış ve israf edilmiştir. 
Neticede kapasite kullanım sınırına 
ulaşan imalat sanayii 1970'li yıllar
daki yatırım seviyesine bile ulaşama
mıştır.

Kaynak: E.ÖZTÖZÜN, a.g.m. s.68

deki
İngiltere'de 13.4,TABLO : 8

BAZI ÜLKELERDE AYLIK ASGARİ ÜCRET 
VE YILLIK ENFLASYON 

(1988)

Ülkeler Asgari Ücret 
(TL olarak) 

aylık

Enlasyon 
(% 1 aylık)

Hollanda
Belçika

1.804.272 
1.662.662 
1.472.383 
1.456.204 
1.447.258 
1.345.689 
1.098.540 

222.280 
160.412 
142.259 
100.125

1.0
1.6
4.4ABD
3.0Fransa

İrlanda
İngiltere
İtalya
Zaire
Filipinier
Kolombiya
Türkiye

5.3
6.5
5.4

75.4

Kaynak: Petrol-İş Araştırma Arşivi, 
1989.

Tam üyelik için başvurduğumuz 
Avrupa Topluluğunun Sosyal politika
larına ters gelen gelir dağılımındaki 
bozulma ve yüksek boyutlu enflasyon, 
ülkemizin topluluk ortağı olmasında 
en önemli bir problem olarak göste
rilmektedir.

rakamı,
geçen yıl ilk 6 ay için brüt 74.250, 
ikinci 6 ay için 126.000 lira olan 
asgari ücretlerin ortalaması olarak 
alınmıştır.

ULAVRUPA TOPLULUĞUNDA GELİR DAĞILIMI
Avrupa Topluluğuna tam üye 

olma aşamasında Türkiye, Topluluğun 
para ve mali politikaları kadar 
sosyal politikalarına da ters düşmek
tedir.
politikasının 
sosyal

Türkiye ortalaması

BEKLENTİLER

1989 yılında rekoltesinin 
düşük olma ihtimalinin yüksek oluşu 
nedeniyle, tarımdan ekonominin diğer 
kesimlerine yayılabilecek yapısal 
bir enflasyonla karşılaşabiliriz. 
Ayrıca dünyada petrol fiyatlarının

Avrupa Topluluğunun sosyal 
amacı, iktisadi ve 

kalkınmalarının birlikte
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dönüşeceği ve 9 ay içinde de bunun 
istatistik olarak gözlenebileceğini 
göstermektedir. 1988 yılında seki
zinci ayda önemli bir parasal geniş
leme 6 ay sonra Ocak 1989'da zirveye 
çıkmış bir enflasyonla sonuçlanmış
tır. Seçimden 2 ay önce aşırı bütçe 
açığının Merkez Bankası kaynakların
dan finanse edilmesi, altı ay sonra 
enflasyonun mevsimlik değerlerinin 
çok üstüne çıkarmıştır. Mart ayındaki 
Mahalli seçimlerin tam öncesinde 
1989'un 2. ayında parasal genişleme 
normal ölçüleri aşmıştır. Bu nedenle 
1939'un Eylül ve Ekim 
politik enflasyonla karşılaşacağız. 
Ücret ve maaş zamlarının etkisi de 
1990 Ocak ayında kendisini göstere
cektir.
dağılımı üzerindeki 
devam edecek ve fasit dairesinin 
kırılması çok zor olacaktır.

biraz kıpırdanmasının ülkemize gecik
meli bir etkisi söz konusudur. Kısaca
Batıda 1989 yılında enflasyonun az 
da olsa tırmanması, aleyhimize bir 
faktördür. Ancak bu yıl enflasyonda 
mücadeleyi, hükümetin ekonomi politi
kasının birinci hedefi olarak kabul 
etmesi, ithalatı kolaylaştıran ted
birler olarak iç fiyatları yerinde 
tutması, devalüasyonları yavaşlatması 
enflasyonun yükselmesini önleyecek 
olgulardır. Ancak Eylül ayında yapı
labilecek bir seçim sonrası gelecek 
hızlı devalüasyonun yaratacağı spekü
latif tehlikeler de oldukça önemli
dir. TUSİAD, 1989 için % 65 oranında 
enflasyon tahmininde bulunmuştur. 
Bize göre hu, % 90’lan aşacaktır.

aylarında

Bu durumda enflasyon gelir 
menfi tesiri

Geçmişte
araştırmalar Türkiye'de 
genişlemelerinin reel etkisinin 3 ay 
ile 6 ay içinde enflasyon etkisine

yapılan ekonomik 
para arzı

Dipnotları
(1) S. OZMUCUR, Milli
Aylık Dönemler İtibarıvla

Gelirin Üç Mali
Kanun

Yılı
Tasarılarını 

Bütçe Komisyonu'na Sunuş Konuşması", 
Maliye Dergisi 90 
1988, s.15.

(5) Jak Kamhi, "Enflasyonu Batılılar 
Körüklüyor", İstanbul Sanavi odası 
Dergisi. Temmuz 1988,
(6) Ocak 1981 altın 
Gr/TL'dir. 
geleceği; 
s.13.

(7) S.ÖZMUCUR, Aynı eser, s.80 (Tablo 
5) den yararlanarak hesaplanmıştır.

Konsolide Devlet Bütçe 
TBMM Plân ve_____________________Tahmini.

Dolarla ifadesi ve Gelir Yolu ile
Hesaplanması. İstanbul,1987, s.79.

Mayıs-Ağustos
(2) International 
London,1988, s.31.

Currency Review,

(3) Aynı eser, s.31.
s.9.(4) 1987 yılında

bütçe açığı 2.5 Trilyon 
1988 yılının ilk

kamu kesiminin
liradır, 

yarısında ise 1.7 
Trilyon Tl açık verilmiştir. 1989 
Mali yılı konsalide bütçesinde 4 
Trilyon 480 milyar TL açık bulunmak- 
tadır. KURTCEBE,

fiyatı 1780, 48 
Altın ve 

, Nisan 1981,
Doğan KARGÜL, 

Para Kredi
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KDNZERNMAESS İGE ABHAENGİGKEİT UNO DEREN RECİ n$FOLGEN 
NACH DEUTSCHEM AKTİENGESETZ

Yrd.Doç.Dr. A. Lerzan YILMAZ 
Rechtswissenschaftliche Fakultaet Marmara

I- KÖNZERNBEGRIFF

wie etwa 
bilden keinen

selbstaendige Unternehmen, 
Zweigniederlassungen, 
Konzern(4).

Der deutsche Gesetzgeber stellte 
erstmals 1931 privatrechtliche Normen 
für KonzerngeseUschaften auf(l). Auch 
nach deutschem Aktiengesetz vom 
6.9.1965 İst die einheitliche Leitung 
für die Konzernbildung ein massgebendes 
Kriterium. Das Gesetz verwendet als 
Ofcerbegriff die "verbundenen Unterneh
men" (Art.15 dAktG). Der deutsche 
Gesetzgeber bezeichnet die verbundenen 
Unternehmen als rechtlich selbstaendige 
Unternehmen, die im Verhaeltnis 
zueinander: 1- in Mehrheitsbesitz
stehende und mit Mehrheit beteiligte 
Unternehmen (Art. 16) r 2- abhaengige 
und herrschende Unternehmen (17), 
Konzernunternehmen(Art. 13), 4- wech-
selseitig beteiligte Unternehmen(Art. 
19), 5- Vertragsteile eines Unterneh- 
mensvertrages (Art. 291,292) sind.

Dazu ist zu bemerken, dass die 
ZugehÖrigkeit eines Unternehmens zu 
einer Art von verbundenen Unternehmen 
nicht
zııgleich einer andern Art angehoren 
kann(2).

Das dAktG spricht von einem 
rechtlich selbstaendigen Unternehmen, 
ohne diesen Begriff zu defini.eren. 
Gemaess Art.19 dAktG sind unter 
einem Unternehmen bestinımte Gesell-

vers tehen (Kapi t al - 
bergrech t.l lehe

sehaftsarten zu 
gesel1seh af t öder
Gewerkschaft).

Das Gesetz sieht in Art.291 
dAktG die Beherrschungs-und Gewinn~ 
abführungsvertraege vor, bei denen 
eine AG öder KGa.A. die Leitung 
ihrer Gesellschaft einem anderen 
Unternehmen unterstel.lt(Beherrschugs- 
vertrag) öder sich verpflichtet, 
j.hren ganzen Gew.inn an ein anderes 
Unternehmen 
rungsvertrag). In beiden Unternehmens- 
vertraegen muss eine AG öder Kommand.it- 
gesellschaft auf Aktien einer der 
Vertragspar'cner sein, dam.it sich für 
sie hieraus Rechtsfolgen ergeben. 
Weitere Voraussetzung eines Vertrages 
nach Art.291 dAktG ist die Unter- 
nehmenseigensehaft des anderen Ver t- 
ragsteils.

3-

abzuf ühren (Gewinnabf:iih~

auchaussehliesst, dass es

Werden die in der Literatür am 
hasufigsten vertretenen Konzernbegriffe 
analysiert, so gelangt man zu folgender 
Definition:
Zusaıranenfassung von zwei öder mehreren 
rechtlich selbstaendigen Unternehmen 
uuter einheitliche Leitung"(3). Die

die einen 
rechtlich 
Rechtlich 

wirtsehaft1ich

ist die"Der Konzern Im Gesetz bestehen weitere 
Regelungen, v/elehe ebenfalls das 
Vorliegen eines "Unternehmens" zur 
Voraussetzung haben, Z.B.die i.n 
Art.15-18 dAktG enthaltenen Definitio- 
nen von Unternehmensverbindungen 
öder die in Art.311 f. dAktG vorge-

verbundenen Unternehmen, 
Konzern bilden, müssen 
selbstaendig 
unselbs t aendige

bleiben. 
aber
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heitliche Leitung aus. Die Tochter- 
gesellschaften werden von der Mutter- 
oder Dachgeselschaft geleitet. Ob 
die Abhaengigkeit mittelbar öder 
unmittelbar İst, İst nicht wessentlich 
(Art.17 Abs.l dAktG)(7). Ein Unter- 
nehmen, das auf ein anderes Einfluss 
nimmt, kann selbst von einem dritten 
Unternohmen al jlıaony iq r»o i n.

2- Der Gleichordnungskonzem
Im Gegensatz zum Unterordnungs- 

konzern, sind im Gleichordnungskonzem 
die einzelnen Unternehmen, ohne dass 
ein Unternehmen vom anderen abhaengig 
ist, unter einheitliche Leitung 
zusammengefasst. Das besondere Merkmal 
des Gleichordnungskonzerns ist das 
Fehlen der Abhaengigkeit(Art.18 
Abs.2 dAktG)(8), Of t schliessen sich 
Gesellschaften mit aehnlichen wirt- 
schaftlichen Irı teressen unter einer 
Muttergesellschaft zusammen(9). Im 
Gleichordnungskonzem kommen insbeson- 
dere vertragliche Absprachen über 
die koordinierung der Geschaeftspoli- 
tik sowie die Schaffung von Gemein- 
schaftsorganen in Betracht. Die Ver- 
tragsparteien leğen im Vertrag gemein- 
same Beiraete öder gemeinsame Auf- 
sichtsratsausschüsse f es t(Art.291
Abs.2 dAktG).
Aktiengesetz ist diesen Vertrag vom 
Beherrschungsvertrag zu unterscheiden, 
denn durch den Beherrschungsvertrag 
wird den
die Möglichkeit eingeraeumt, Weisungen 
zu erteilen, die eventuell den Inte- 
ressen der abhaengigen Gesellschaft 
widersprechen(Art.308 Abs.1 dAktG). 
Naehrend beim Gleichordnungskonzem 
kein Abhaengigkeitsverhaeltnis besteht, 
wird beim Beherrschungsvertrag immer 

einer Abhaengigkeit gesprochen(lO).
3- Der Vertragskonzem

sehene Abhaengigkeit einer AG von 
einem Unternehmen.

wirdKonzernverhaeltnis 
dadurch begründet, dass zwei öder 
mehr Unternehmen unter einheitliche 
Leitung stehen, Mehrere Unternehmen 
werden einheitlicht geleitet. Die 
Leitung ist einheitJ icht, wenn die 
Entscheidung über die Führung mehrerer 
Unternehmen aufgrund einer gemeinsamen 
Planung erfolgt. Die Konzernleitung 
ordnet die Spezialisierung der Konzern- 
unternehmen auf einzelne Produkte 
an, sie bestimmt die Preise der 
Produkte, sie erteilt die Weisungen 
in bezug auf die Geschaeftspolitik(5).

Ein

Bei Konzernen ist an der Spitze 
oft eine Publikums-oder eine Familien- 
gesellschaft. Von ihr sind grosse, 
mittlere und kleine Tochter-und 
Enkelgesellschaften abhaengig. Diese 
werden von der Ober(Dach) gesellschaft 
nicht nur finanziell beherrscht(kraft 
stimmrecht), sondern auch nach 
bestimmten Gesichtspunkten gemeinsam 
geführt(6). Die einheitliche Leitung 
vernichtet die wirtschaftliche Selb- 
staendigkeit der einzelnen Konzern- 
gesellschaften. Die wichtigsten 
Entscheide werden von der Konzern
leitung diktiert. Die Entscheide der 
Konzernleitung können sogar zu Un- 
gunsten der abhaengigen Gesellschaften 
varken. Damit werden die Interessen 
der Aktionaere und Glaeubiger der 
Konzernglieder geschaedigt.

Nach dem deutschen

herrschenden Unternehmen

II- DİE KONZERNARTEN

la- Es sind in rechtlicher 
Hinsicht vier Arten von Konzernen zu 
unterscheiden.

1- Unterordnungskonzern
2- Gleichordnungskonzem
3- Vertragskonzem
4- Faktischer Konzern
Davon bilden je zwei von ihnen 

Gegensatzpaare.
1- Der Unterordnungskonzern

von

Im Vertragskonzem beruht das 
Konzernverhaeltnis auf einer vertrag- 
lichen Grundlage. im dAktG sind 
diese Vertraege geregelt. Insbesondere 
Beherrschungs -und Gewinnabführungs- 

vertrag, Betriebs- pacht und Betriebs- 
uberlassungsvertrag sind 
erwaehnen(Art.291 
Durch den

Das deutsche AktG unterscheidet 
in Art.18 Abs.l und 2 zunaechst
zwıschen den Unterordnungs-und Gleich- 
ordnungskonzernen. Das Unterscheidungs- 
merkmal der Unterordnungskonzerne 
ist die Abhaengigkeit der einzelnen 
Konzernglieder von der Konzernspitze 
Die Muttergesellschaf t übt die

hier zu
dAktG).

Beherrschungsvertrag unter- 
stellt eine ag die Leitung ihrer

sellschaft einem anderen Unternehmen. 
Der

Abs.l

Vertragsinhalt
"dass der Wille des

soll ergeben, 
herrschendenein-

t- •
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Unternehmens darüber entscheiden 
soll, wie das Unternehmen der abhaen- 
gigen Gesellschaft zu führen ist"(11). 
Die Abhaengige Gesellschaft hat die 
Vîeisungen, die eventuell den Interes- 
sen der abhaengigen Gesellschaft 
widersprechen, der herschenden Gesell
schaft zu erfolgen, wenn sie mit der 
herrschenden Gesellschaft einer 
Beherrschungsvertrag abgeschlossen 
hat(12). Der Gesetzgeber hat aber 
die Gefahr gesehen und das herrschende 
Unternehmen anwendbare Verantwortlich- 
keitsvorschriften festgelegt.

Beim Bestehen eines Beherrschungs- 
vertrages hat das herrschende Unter
nehmen eventuell aufgetretene Bilanz- 
verluste der beherrschten Gesellschaft 
zu decken(Art.302 Abs.l dAktG). Die 
gesetzlichen Vertreter der weisungs- 
berechtigten Gesellschaft 
Sorgfaltspflichten. Die gesetzlichen 
Vertreter müssen Schadenersatz leisten, 
wenn sie die Weisungen unsorgfaeltig 
erteilt haben(Art.309 Abs.l und 2 
dAktG). Sie haften für ihre unsorg- 
faeltig erteilten Weisungen persönlich 
und solidarisch. Ferner raeumt das 
Gesetz für die Aktionaere der abhaen
gigen Gesellschaft das Recht 
eine angemessene Ausgleichzahlung zu 
verlangen, wenn sie nicht ihre Aktien 
abgeben sollen(Art.304 Abs.l dAktG). 
Sie können aber ihre Aktien zurück- 
geben und Abfindung verlangen(Art.305 
Abs.l dAktG)(13).

4- Der faktische Konzem
Beim faktischen Konzern

die Unternehmungszusammenfassung auf
ausservertraglicher Grundlage. Haeufig- 
stes Mittel İst die Beteiligung am 
Grundkapital. Die Beherrschung erfolgt 
auf Grund der Stimmrechtsausübung. 
Zu den faktischen Konzernen gehören 
auch die Konzerne, deren Konzernunter- 
nehmen durch eine Holdinggesellschaft 
zusammengefasst und von ihr geleitet 
sind. Die Holdinggesellschaft İst 
eine Gesellschaft, deren Zweck haupt- 
saechlich in der Beteiligung an 
anderen Unternehmen besteht(14).

Ib- Das Gemeinschaf tsuntemehmen
(Joint Venturej

GU wird die gemeinsame Taçtı tergese 11- 
schaft von zwei öder mehreren recht- 
lich und wirtschaftlich selbstaendigen 
Unternehmen(Muttergesellschaften) 
kontroliert. Meist sind die Mütter an 
der gemeinsamen Tochtergesellschaft 
50:50 Prozent beteiligt(15). Sie 
können aber auch zu verschiedenen 
Prozentzahlen an der Tbchtergesell- 
schaft beteiligt sein(16). Hier 
failen drei Elements ins Gewicht:

1- Die Gesellschaften, die an 
der Tachtergesellschaft fifty-fifty 
beteiligt sind, sind rechtlich und 
wirtschaftlich selbstaendige Gesell
schaften .

2- Die Tochtergesellschaft w.ird 
von den Muttergesellschaften gemeinsam 
geleitet.

3- Die Tochtergesellschaft İst 
den Muttergesellschaften abhaengigvon

und bewahrt deren Interessen(17).
Sie sind gegründet, weil die 

Mütter entweder die Kapitalbeschaffung 
erleichtern öder die optimale Betriebs- 
grösse erreichen sollen. 
aber auch für die gemeinsame Beherr
schung einzelner Maerkte öder für die 
gemeinsame Forschung öder Finanzierung 
der Projekte gegründet werden.

Bevor eine gemeinsame Tochter
gesellschaft gegründet wird, verstaen- 
digen sich die beteiligten Mutter
gesellschaf ten in Vereinbarungen über 
Umfang und Ziel der wirtschaf tlichen

Die beteiligten 
schliessen ein ganzes 

Netz von Vertraegen ab, in denen sie 
die Kapital-und Leistungsbeteiligungen 
an der gemeinsamen Tochter festsetzen, 
vereinbaren wie die Gewinne unter den 
Gesellschaftern verteilt werden sollen 

Diese Zalıl reichen Vertraege 
verschiedenen Inhalts werden als 
Grundvereinbarung(partnerschip agree- 

bezeichne t(18). Sie werden

haben

Das GU kann

ein,

Taetigkeit des GU. 
Unternehmen

beruht

ete...

men t)
nicht als einzelvereinbarung, sondern 
als Komplex betraehtet. Die Gültigkeit 
der Einzelvereinbarung İst von der 
Gültigkeit der Grundvereinbarung 
abhaengig(19).

Hıer ist die Frage zu stellen, 
ob die Grundvereinbarung als einen 
Konzernvertrag zu betraehten ist. Die 
Grundvereinbarung ist sicher keinen 
Beherrschungsvertrag im Sinne von 
Art.291 dAktG, denn hier ist keine 
Gesellschaft der Leitung einer anderen 
Gesellschaft unterstel.lt. Beim GU

Gemeinschaf tsun ternehmen 
den haeufigsten Formen

Beim
Die

gehören zu
der Unternehmenskonzentration.
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sind die Mütter an der gemeinsamen 
Tochter fifty-fifty beteiligt. Ohne 
Zustimmung der anderen İst keine 
Gesellschaft in der Lage, das GU 
ihrer einheitlichen Leitung zu unter- 
stellen und zu beherrschen(20). Bei 
der fifty-fifty Beteiligung İst also 
die Voraussetzung des Konzerns, die 
einheitliche Leitung, nicht gegeben 
(Art.18 dAktG). Hier kann keine 
Muttergesellschaft allein die Willens- 
bildung und Geschaeftsführung der 
gemeinsamen Tochtergesellschaft(GU) 
bestimmen.

Es fragt sich, ob zwischen 
Mutter-und Tochtergesellschaften ein 
Abhaengigkeitsverhaeltnis vorliegt. 
Nach einem Entscheid des Reichsgerichts 
liegt ein Abhaengigkeitsverhaeltnis 
nur vor, "wenn das Unternehmen selbst 
imstande İst, beherrschenden Einfluss 
auf das andere Unternehmen auszuüben. 
Das İst nicht der Fail, wenn es zur 
Durchsetzung seines Willens auf eine 
Mitwirkung Dritter angewiesen İst, 
auf die es nicht mit Bestimmtheit 
reehnen kann"(21).

DİE ABHAENGIGKEIT-UNDIII-
KDNZERNVERMLTRJInIG

1- Nach Art. 17 dAktG sind die 
abhaengigen Unternehmen "rechtlich 
selbstaendige Unternehmen, auf die 
ein anderes Unternehmen (herrschendes 
Unternehmen) unmittelbar öder mittel- 
bar einen beherrschenden Einfluss 
ausüben kann". Für die Annahme der 
Abhaengigkeit genügt die Möglichkeit 
eines beherrschenden Einflusses(23). 
Die Beherrschungsmöglichkeii muss 
sich auf die gesamte Geschaeftsführung 
erstrecken. Die Weisungen eines 
Unternehmens im Rahmen eines Dienst-

Lizenzvertragesbesorgungs-öder 
reichen nicht aus, eine Abhaengigkeit 
im Sinne von Art. 17 dAktG zu begriinden, 
weil sie sich auf die Abwicklung von 
Einzelgeschaeften, nicht aber auf 
die Geschaeftsführung der beherrschten 
Gesellschaft beziehen(24). Die afchaen-
gigen Gesellschaften sind nicht 
zugleich Konzerngesellschaften. Nach 
deutschem Aktiengesetz İst für die 
Konzernbildung 
Leitung massgebend. Beteiligt sich 
ein Unternehmen an einem anderen 
Unternehmen mehrheitlich, so wird 

dass dieses von jenem

die einheitliche

Nach Art.17 Abs.2 dAktG wird 
"von einem in Mehrheitsbesitz stehen- 
den Unternehmen vermutet, dass es 
von dem an ihm mit Mehrheit beteilig- 
ten Unternehmen abhaengig İst".

vermutet, 
abhaengig sei(Art.17 Abs.2 dAktG).

Das
Gesetz spricht eindeutig von einem 
Untermehmen, dass an einem anderen 
mehrheitlich beteiligt İst. Beim GU 
İst das nicht der Fail. Beide Mutter- 
gesellschaften sind entweder fifty- 
fifty öder zu verschiedenen Prozenten 
an dem GU beteiligt.
Formulierung ist also die Abhaengig
keit ausgeschlossen.

2- Ebenso wird von einem abhaen-
dass es

herrschenden Unternehmen
gigen Unternehmen vermutet, 
mit dem 
einen Konzern bildet(Art.18 Abs.l 
Satz 3 dAktG). Beim Konzern wird die 
einheitliche Leitung tatsaechlich 

Bei einer Abhaengigkeit 
die einheitliche Leitung 

möglich. Deshalb ist das abhaengige 
Unternehmen nicht zugleich 
unternehmen,
Konzernunternehmen(25). 
schungsverhaeltnis 
einer gewissen Dauer sein. 
wenn sich ein Unternehmen

ausgeübt. 
istNach dieser nur

Konzern- 
potenzielles 

Das Beherr- 
muss nicht von 

Es genügt, 
vorüber-

ge end mehrheitlich an einem anderen 
Unternehmen beteiligt(26).

Dagegen ist denkbar, dass die 
Muttergesellschaften, die die gleichen 
Interessen verfolgen, nie gegeneinan- 
der stimmen werden. Selbst wenn sie 
das GU nicht unter eine einheitliche 
Leitung stellen können, können sie 

ihren gemeinsamen

sondern

es mit Stimmen
stets beherrschen. Wenn beide Mutter- 

wie ein einziges 
Unternehmen gegenüber der gemeinsamen 
Tochter gemeinsam vorgehen, hat eine 
Behefrschung

3 Ein Abhaengigkeitsverhaeltnis 
J-iegt ımmer vor, wenn zwischen Mutter- 
und Tochtergeselschaften ein Beherr- 
schungsvertrag abgeschlossen 
ıst(27).

gesellschaften

wordenstattgefünden. Hier
kann meines Erachtens eine Abhaengig
keit vermutet werden( 22). Die Abhaengigkeit eines 

nehmens hat Unter-
weitreichende Rechtsfolgen.
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Neben den für aile verbundenen Un ter- 
nehmen geltenden Vorschriften, finden 
hier weitere Vorschrif ten anwendung, 
die die abhaengige Gesellschaft 
gegen Benachteiligung durch das 
herrschende Untemehmen schützen (Z. B. 
Art.115 Abs.l Satz 2; 136 Abs.2; 302 
Abs.2; 145 Abs.3; 311-318 dAktG). 
Nach deutschem Aktiengesetz kann die 
Hauptversammlung mit einfacher Stim- 
menmehrheit zur Prüfung von Vorgaengen 
bei der Gründung öder der Geschaefts- 
führung Sonderprüfer bestellen(Art. 
142 Abs.l dAktG). Die Sonderprüfer 
sind von Gesetzes wegen berechtigt, 
die Bücher, Schriften und Vermögens- 
gegenstaende zu prüfen(Art.145 Abs.l 
dAktG). Sie sind berechtigt, von den 
Mitgliedern des Vorstandes des Auf- 
sichtsrats aile notwendigen 
klaerungen und Nachweise zu verlangen 
(Art.145 Abs.2 dAktG). Bei e.inem 
afchaengigen und herrschenden Unter- 
nehmen haben die Sonderprüfer das 
Recht, die notwendigen Aufklaerungen 
und Nachweise sowohl vom abhaengigen 
als auch vom herrschenden Unternehmen 
zu verlangen(Art.145 Abs.3). Ausserdem 
hat der deutsche Gesetzgeber in Art. 
311-318 dAktG weitere Schutzmassnahmen 
für das abhaengige Unternehmen erg- 
riffen.

zu dem verbundenen Unternehmen auf- 
zustellen(Art.312 dAktG). Die Voraus- 
setzungen der Berichterstattungspf- 
licht sind das Fehlen eines Beherr- 
schungsvertrages und die Abhaengigkeit 
der Gesellschaft. Der Abhaengigkeits- 
bericht muss aile Rechtsgeschaefte, 
die die Gesellschaft im vergangenen 
Geschaeftsjahr mit dem herrschenden 
Unternehmen öder einem mit ihm verbun
denen Unternehmen getaetigt hat, 
umfassen.

Bei mehrstufige Abhaengigkeit 
hat die Enkelgesellschaft gegenüber 
der Tochter und diese gegenüber der 
Muttergesellschaft einen Abhaengig- 
keitsbericht aufzustellen. Die Enkel
gesellschaft- , die von der Mutter-und 
Tochtergesellschaft abhaengig İst, 

nicht zwei Abhaengigkeits- 
gegenüber der Mutter-und 

Tochtergesellschaften 
sie muss aber in ihrem Bericht genaue 

welche Geschaefte

Auf- muss zwar 
berichte

aufstellen,

Angaben machen, 
und Massnahmen auf Veranlassung öder 
im Interesse der herrschenden öder 
der mit diesem verbundenen Unternehmen 
vorgenommen vvurden.

Dipnotları :

(1) Biedenkopf/Koppensteiner, Komm.zu 
Art.15 dAktG. N.l
(2) Zweifel, s:62
(3) Biedenkopf/Koppensteiner, Komm.zu 
Art.18 dAktG, N.2
(4) Die Tochtergesellschaft eines 
herrschenden Unternehmens unterschei- 
det sich dadurch von der blossen 
Zweigniederlassung,
Hauptnieder1assung 
eine Einheit bildet und keine eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzt.
(5) Würdi.nger, s:269; Albers, s:8
(6) Rasch, s:54
(7) Biedenkopf/Koppensteiner, Komm.zu 
Art.18 dAktG, N.4
(8) Biedenkopf / Koppens teiner, Kornm. zu 
Art.18 dAktG, N.4
(9) Würdinger, s:297
(10) Es gibt sehr unterschiedliche 
Formen
Die Interessengemeinschaften gehören

Benützt ein herrschendes Unter
nehmen seinen Einfluss, eine abhaengige 
Gesellschaft zu veranlassen, ein für 
sie nachteiliges Geschaeft vorzunehrnen 
öder Massnahmen zu ihrem Nachteil zu 
treffen, so hat es einen Nachteilaus- 
gleich zu zahlen. Erfolgt der Aus- 
gleich bis zum Ende des Geschaefts- 
jahres nicht, so hat das herrschende 
Unternehmen der abhaengigen Gesell
schaft Schadenersatz zu leisten(Art. 
317 dAktG). Sowohl der gesetzliche 
Vertreter als auch die Angestellten 
des herrschenden Unternehmens kommen 
als Urheber in Betrach t (28). Bei 
dreistufiger Abhaengigkeit 
die Umstaende des Einzelfalles unter- 
sucht werden, ob eine Einf3ussnahme 
der Tochter auf die Enkelgesellschaft 
gleichzeitig als Veranlassung seitens 
des Mutterunternehmens anzusehen 
İst. Darüberhinaus ist der Vorstand 
der abhaengigen Gesellschaft verpf- 
lichtet, in den ersten drei Monaten 
des Geschaeftsjahres einen Bericht 
dber die Beziehungen der Gesellschaft

die mit der 
auch rechtlich

müssen

der Gleichordnungskonzerne.
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Fail Laval-Stork, in Amtsblatt der 
Europaeischen Gemeinschaft, N.L.

zu ihnen. Bei einer Interessengemein- 
schaft wird der erzielte Gewinn ganz 
öder Teile davon zusammengeworfen und 215/12, 1977 
nach einem Schlüssel wieder unter die 
Mitglieder verteilt. Zur koordinierung

Geschaeftspolitik
(20) Naegeli,!, s:246
(21) RG 167,40, "Thega Fail"der gemeinsamen 

wird ein Gemeinschaftsrat geschaffen (22) Ebenso Gansweid, s.281; Die EG- 
und unter Umstaenden werden ıhm sehr Kommission hat im Fail De Laval-Stork 
weitgehende • Befugnisse eingeraeumt.
Einzelheiten siehe Naegeli,!,s:227 f.

richtigerweise in dieser Richtung 
entschieden. Siehe der Entscheid der 
Kommission der EG, in Amtsblatt der 
Europaeischen 
215/11,1977

(11) Biedenkopf/Koppensteiner, Komm.zu 
Art.291 dAktG, N.4
(12) Von Planta, s:34
(13) Godin/Wilhelmi, Komm.Anm.2 zu 
Art.304 dAktG
(14) Vergleiche Art.671 Abs.4 und 711 
Abs.2 OR; Af t. 466 Abs.4 türkisches 
Handelgesetz
(15) Emmerich/Sonnenschein, s:20
(16) Gansweid, s:52
(17) Tschaeni, in SAG 49(1977), s:89
(18) Gansweid, s:62
(19) Siehe den Entscheid der Kommission 
der Europaeischen Gemeinschaft im

Gemeinschaft, N.L.

(23) Biedenkopf/Koppensteiner, Komm. 
zu Art.17 dAktG, N.4
(24) a.a.O.N.4
(25) a.a.O.N.4
(26) a.a.O.N.5
(27) a.a.O.N. 16; zu den Rechtsfolgen 
eines Beherrschungsvertrages siehe 
Seite 4
(28) Biedenkopf/Koppensteiner, Komm. 
zu Art.311 dAktG, N.4
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MİLLİ MÜCADELE YÖNETİMİMİN KURDUĞU İCRA KURUUJNUN (Heyet-i. Vekile/İCRA 
VEKİLLERİ HEYETİ) YASAMA ETKİNLİKLERİNDEKİ GELİŞİM ve DEĞİŞİMLERİNİN 

ANAYASAL BOYUTLARDA ELE ALINIŞI

Dr. Emin MEMİŞ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

konulan önemli bir aşamadır. Yasamanın 
yürütmeden 
nin yerini, 
yasamadan dogması gelişiminin 
gündeme girdiği izlenecektir. Anayasa 
Hukuku Tarihinde yürütmenin belirişi, 
giderek Büyük Millet 
yetkilerinden birşeyler 
ile olageldiği görülecektir. Örneğin

bir 
e v

Konuya iki şekilde yaklaşılıp 
çözüm aranabilir:

1. Genel olarak yürütmenin 
kaynağı yönünden

2. Milli Mücadele'nin başlan
gıcından itibaren gelişim süreci

2.1 Milli Mücadele'nin fiilî 
hazırlık (de facto) aşamasında

2.2 Milli Mücadele'nin hukuki
leşme (de iura) aşamasında yasama 
ürünlerinde İcra Kurulunun değişim 
ve gelişimleri

1. Genel olarak yürütmenin 
kaynağı yönünden:

doğması süreci- 
yürütmen i n

Mecilisi'nin
koparılma

1961 Anayasasında yasamanın 
yetki , yürütmenin gör 
olarak nitelenmesi açıklanan gelişim 
yönünden değerlendirilebilir(1).

Milli Mücadele döneminde Meclis 
Hükümeti rejimi ve Meclisin de bütün 
yetkileri bünyesinde 
rağmen, İcra Kurulunun (İcra Vekil
leri Heyeti, Heyet-i Vekile) kuramda 
olmasa bile uygulamada günden güne 
etkinlik kazandığı vurgulanabilir(2). 
BMM Başkanı (Mustafa 
yönettiği Meclis arasında, başkanın 

ve hükümet üyelerinin

Milli Mücadele günlerine kadar,
Osmanlı İmparatorluğunda par1ementonun 
gelişimi, az-çok Batı gelişimlerini 
izler. Yasama, Padişah kurumundan 
parça parça koparılırken, 
erki yine bu kurumda kalıyordu.
Kanun-u Esasi (özellikle 1909 yakla
şımı) Padişahın deyimlediği egemenlik yetkileri
anlayışının yanma "halk payı"nı seçimi konusunda doğan tartışmaların
ekledi. Gerçi II. Meşrutiyet döneminde, Meclis tutanaklarında izlenebildiği 
egemenliğin kaynağının "millet" kadarıyla keyfiyetin gözlemlenebile-
olduğu bazı pozitif belgelere yansı- Ceqini kanıtlayacak niteliktedir(3).
mış ve çeşitli şekillerde açıklanmışsa Bir başka anlatımla Milli Mücadele,
da incelemeler gösteriyor ki 1921 demokratik yürütmenin doğumunu da
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Türk simgeler. Bunun açık göstergelerini,
Milli Kurtuluş Hareketi) ilk kez EMM'nin denetleme yetkisini İcullanır-
açık-seçik olarak Padişahın yerme ken gösteraiği duyarlılıklarda gözleme
doğrudan milleti geçirdi. Çünkü 0ıanağı vardır. Yürütmenin demokra-
Bırinci Büyük Millet Meclisi'nin tikliğini sağlama yönündeki gelişimler
toplanmasıyla egemenliğin kaynağında araSmda Heyet-i Vekilenin seçimi
ve sıfatında önemli bir kayma olmuştu. konusu Anayasa Hukuku Tarihimizde
Artık, bu Meclis, basit görünümlü bir k ' kabine hükümeti
aygıt değildir. Bütün yetkileri ve siyasaı
özümleyen, Milli Mücadelenin Hazırlık ıarınm buhranlara neden olabilecek
Surecinde anayasal bir tez olarak nitelikte belirdiğini yansıtmakta-
uretilip zamanı gelince uygulamaya dır(4). Uygulama, İcra Kurulu üstünde

korumasına

"icra"
Kemal) ile

sorumluluk kavram-
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"vatanın heyet-i umumiyesini temsil 
eder"(12) sorumluluğu ile donatıldığı 
hemen dikkatleri çekmekte olup yerle
şik düzen (Kanun-u 
karşısında bu gelişimin 
geldiğini söylemek zor olmasa gerek
tir.

BMM'nin belirdiğini, alt-üst ilişki
sini göstermektedir.
Başkanlığının İcra Kuruluna katılması, 
denetlemenin bir parçası sayılabi
liri).

Genel Kurmay
Esasi rejimi) 

ne anlama

niteliği, 
yeni kurulan

BMM'nin karmaşık 
Geleneksel Düzenin ve 
devletin farklı temellere oturtulması,

demokratikiiğin
Heyet-i Temsiliye (Vertretungs- 

ausschuss) kurumu önemli bir araştır
maya konu 
Konuyu asıl ilgilendiren "de facto" 
iktidar olayının sona ermesi ve 
görevi Anadolu'da gerçekleştirebildiği 
bir seçim olayı ile oluşan Birinci 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 
devreden bu kurumun Meclisteki yeni 
konumudur.

Savaşın koşulları,
doğum nedenleri olarak savunulabilir. 
Özellikle Meclisin doğurduğu hizipler 
dikkate değerdir(6).

olabilecek boyuttadır.

2. Milli Mücadele'nin başlan
gıcından itibaren gelişim süreci

2.1 Milli Mücadele'nin fiili 
hazırlık (de facto) aşamasında:

Kuşkusuz Milli Mücadele'nin 
Hazırlık Döneminde(7) üretilen fiili 
iktidar olgusunun hukukiliğe dönüşü
münü sağlayan ana kurum Birinci 
Büyük Millet Meclisi’dir.

Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş 
süreci daha Amasya'da başlar(md.4), 
Erzurum'da siyasi karşılığıyla tekrar- 
lanır(md.8), Sivas Milli Kongresinde 
olgunlaştırılır(md.8)(8).

Erzurum Milli Kongresi mevcut 
dernek yasası uyarınca toplanmış, 
ilce onaylanmış ve Örgütlenmeye 
girişmiştir. Kongre yasaya göre 
siyasal bir güç kaynağı oluşturur: 
Heyet-i Temsiliye(9). Kaynak oluşturu
lurken toplumsal güç piramidinin 
dikkate alındığı ve yukarı kesitteki 
kişilerin görevlendirildiği anlaşılı
yor . Ne var ki bu merkez kurulu, 
hiçbir
Aslında kurul, toplanıp karar alabile
cek bir kuruldan çok, Mustafa Kemal 
Paşa'ya bir yetki verme düze
yinde gözlemlenmektedir(10).

Milli Mücadele'nin bu ilk 
önemli yürütme kurulu, Sivas Millî 
Kongresi için hazırlık girişimlerinde 
bulunur.

"İdare-i Muvakkate"nin seçim 
girişimi ve Milli Mücadele'nin asıl 
organı olan Büyük Millet Meclisi'ne 
kavuşulduktan sonra, Heyet-i Temsi
liye 5 den (çok önemli tartışmalardan 
sonra) görev devralınır. Büyük Millet 
Meclisi genişletilmiş bir Sivas 
Kongresi olarak tutanaklarında okun
duğu gibi "__düşman emel ve ihtira-
satına alet olan şuursuz ve vatansız 
İstanbul Hükümetini, milletin sahifei 
mevcudiyetinden tarhederek Ankara'da 
milletin temiz ve nezih duygularına 
makes ve ihtiyacatınm teminine 
medar olmak üzere bizzat mukadderatı 
millete vaziyet eylemiştir"(13) 
yaklaşırnıyle yeni bir devletin ilk 
hukuki temelini atıp apayrı bir 
yönetime başlıyordu.

Bu yeni yönetimde Heyet-i 
Temsiliye, Heyet-i Vekile (İcra 
Kurulu) sanıyla göreve devam edecektir.

2.2 Milli Mücadele'nin hukuki
leşme (de iura) aşamasında yasama 
ürünlerinde İCRA KURULUNUN değişim 
ve gelişimleri

Tekrarlanma pahasına olsa da 
vurgulanmalı ki 23 Nisan .1920'de 
"Meclis-i Müessisan" işleviyle yöne
time koyulan ilk Meclis, nasıl bir 
genişletilmiş Sivas Milli Kongresi 
niteliğinde 
Heyeti (Heyet-i Vekile) de tamamen 
Büyük Millet Meclisi'ne bağlı bir 
Heyet-i Temsiliye (İcra Kurulu) 
kurumudur(14).

toplanamayacaktır.zaman

Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti (Verbandes zur Verteidigung 
der Rechte der ostanatolischen Pro- 
vinzen) tüzüğü, Heyet-i Temsiliye'nin 
en az 9 ve en çok 16 kişiden kurula
bileceğini kararlaştırmıştı. Sivas 
Millî Kongresi de keyfiyeti aynen 
onaylar. Ancak karşılaşılan bir u - 
s u 1 sorunu(11) Kongre tarafından 
çözümlenerek daha güçlü bir kuru 1

ise, icra Vekilleri

Meclisin açılışından 4 Mayıs 
kadar, anayasal anlamda

Kemal
1920'ye
yapılan girişimleri Mustafa
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Paşa'nın Meclis başkanı, İcra Kurulu 
(heyet-i icraiye) başkanı sıfatiyle 
yaklaşımını, memlekete duyurduğu 
genelgesinden çıkarmak olanaklıdır. 
Genelgeye ekli üç suret görmekteyiz. 
Birincisi, Büyük Millet Meclisi 
yönetiminin esaslarını içeren ilkeleri 
kapsayan "Hükümet Teşkili Takriri"; 
İkincisi, İcra Vekilleri Kanunu; 
üçüncüsü, İcra Vekilleri Heyeti 
üyeleridir.

Arif Bey, bunun hazırlanmasında 
egemen olan görüşün, 1- Bütün sorumlu
lukların Büyük Millet Meclisi*ne 
karşı olması, 2- Bütün yetkilerin 
Büyük Millet Meclisi'nden çıkması 
esasına dayandığını vurgular.

"Büyük Millet Meclisi" deyimi 
daha önce Hıyanet-i Vataniye Kanunu'n- 
da (md.l) kullanılmıştır. Bu Meclisin 
yürütme yetkisi olacak ve 
Meclisin "memurluğu"nu yapacak Vekil
ler ona karşı sorumlu kılınacaktır.Hükümetin kurulup işe başlaması 

(Heyet-i Temsiliye'den görevi devral
ması), 5 Nolu "Kuvvei İcraiye Teşkili"

Bu karara 
BMM'nin 24 Nisan

Anayasa konumuna giren hükümet 
tasarısı sürekli içeriğe haiz bir 
hükümet kurumunu öngördüğü, okununca 
hemen farkedilmektedir. Onun için 
Meclis tasarıyı görüşürken verilen 
bir önergede(18) milletvekillerinin 
adları ile oya sunulması, hararetle 
savunulması, dikkatimizi çekmektedir. 
Önerge bu yasayı, büyük "esas kanun" 
olarak değerlendirmektedir. Gerçekten 
Devletin yüksek bir kurumunu düzenle
yen yasanın anayasalandırma alanına 
girdiği(19), 
bir parçasını 
geleceği açıktır.

kararıyla doğacaktır, 
dayalı olarak, 
tarihinde (ki karar 25 Nisan tarih
lidir) oybirliğiyle kendi mahiyetini 
açıklayan "Hükümet Teşkili Takriri"nin 
içeriğini kapsayan genelgeye 
birinci suret anayasal direk
tifleri, anayasal rejimi tanımlamakta, 
nasıl bir hükümet kurulması gerek
tiğini saptayan Önderin ünlü Önerge
sinin (Hükümet Teşkili Takriri) özlü 
içeriğini (15) maddelere dönüştürmek
tedir. Metin, ilk Meclisin üzerinde

Devletin

ekli

Anayasa uygulamasının 
kapsadığı anlamına

oybirliği yaptığı yeni 
temeline ilişkin hükümleri kapsadığın
dan ve bir KARAR ile benimsenmesine

işlevler
i c i

Birinci Büyük 
"yeni" 

Çünkü 
vardır. 

sözkonusudur.

Yasanın önemi,
Millet Meclisi'nde "eski" ve 

alevlendirir.tartışmasını
ortada siyasi rejim sorunu 
İktidarın kullanımı 
Böylesine temel bir yasanın çıkarıl- 

milletvekillerinin

karşın (Meclisin kurucu 
yaptığı unutulmamalı), geç 
Ö n Anayasa niteliğinde olduğu 
açıktır. Çünkü Meclis giderek yeni 
durumlar karşısında "Hükümet Teşkili 
Kararı"na (Meclisin oybirliği ettiği 
ünlü Önerge) yollama yaptığı gözlem
lenir.

ması sırasında 
bir bölümü. Meclisin "Kurucu Meclis" 
olduğunu benimserken, önemli bir 
bölümü de "Savunma Meclisi" iddiasında 
bulunacaktır. Tasarıda önerilen yeni 
dairelerin (iktisad, sosyal yardım... 
gibi) kurulmasına karşı çıkılır.

Millet2.21 Birinci Büyük 
Meclisi' nin anayasal anlamdaki önemli 
girişimlerinden biri:
Meclisi İcra Vekillerinin 
İntihabına Dair Kanun"

"Büyük Millet 
Sureti Olağanüstü Meclis kurumunun 

konumunun öneminden ötürü, Vekillerin 
Mecliste tek 
tartışmaları, 
meşgul ederken. Kamu Hukuku'nda ilk 
kez, "siyasal sorumluluk" öğesinin 
belirdiğini, siyasi sorumluluk düşün
cesinin yoğunluk kazandığına tanık
olunmaktadır(20).

Büyük Millet Meclisi, Vekillerin 
tek tek seçilme önerisini onaylar.

Tartışmalardan çıkan odur ki 
ilk Meclis, varlık nedeni olan koşul
ların zorunluğu sebebiyle toplandığın
dan, "Kuvvetler Ayrılığı", "kabine 
hükümeti", "siyasi sorumluluk" ilke
leri doğrultusunda oluşacak yönetim
lerde yasama gücünü Devletin

tek seçilme önerisi 
gündemi alabildiğineHemen söylemeliyim ki Büyük 

Millet Meclisi'nin anayasalandırma 
alanındaki yasama işlemlerinden 
önemli bir adımı, anılan fcu yasayla(16) 
gerçekleşiyordu. Yasa Meclisin anaya
sal girişimlerinin bir parçasıdır. 
Yeni Devletin temelleri atılırken bu 
Çok önemli yasanın görüşülmesi 
sında Büyük Millet Meclisi'nin hukuki 
zihniyeti ortaya çıkmaktadır.

sıra-

15 kişilik bir "Layiha Encümeni" 
yasa tasarısını hazırlayıp 1 Mayıs 
1920 toplantıdagünü, sekizinci 
Meclise sunar (17).

CelâlettinTasarıyı savunan
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dırma doğrultusunda, yeni bir güçlen
dirme, yeni bir anayasal adım yasama 
etkinliğiyle uygulama bulacaktır.

Her Vekil üzerine aldığı işlerin 
yapılmasında, ilişkili olduğu komis
yonun "istişari" oyunu alabilir(md.3).

Bu maddenin tartışılmasında, 
gene önceki iki görüş canlanır.

Hamdullah Suphi, madde hükmünün 
(kapsadığı durumlar) bir an için 
gerçekleştiğini ve Vekiller arasında 
doğan anlaşmazlık nedeniyle Genel 
Kurulun karşısına gelebileceğini, 
orada tarafsızların haklı olduğunu 
pnvıınnrnrjını vurgu 1 nynrnk çnrr» buluna
mazsa, Meclis ya Vekili istifa ettirir 
veya toplu çekilme olabileceğine 
dikkatleri toplar. Vekiller Heyetinin 
başının, sorunları çözümleyemediği 
zaman Meclisin çözüm getirebileceği 
açıktır. Meclis herzaman araya gire
bilir. Karşı görüşü savunan Mazhar 
Bey, Kabinelerin kısa zamanda değişe
bilmesinin eski bir yöntemden kaynak
landığını, gerçekten "Heyet-i Umumiye" 
hakem durumunda kalırsa olumsuzluk
ların giderilebileceği düşüncesini 
belirtir(23).

Öncelikle vurgulanması gereken 
Birinci Büyük Millet Meclisi'nin 
olağanüstü koşulların ürünü, olağan
üstü kararlar verebilmesi zorunluğunda 
olan bir Devrim Meclisi oluşudur. 
Onun için örgütsel işlevine yönelik 
yapısı olağan yasama organla
rından ayrılarak Fransız Ulusal 
Meclisi'ni andırır. Böyle düşününce 
"siyasi sorumluluk", "kabine hükümeti", 
"kuvvetler ayrılığı" 
savunanların yanında, özellikle İcra 
Heyeti yasasının görüşülmesi sırasında 
aksine tezleri savunanlar da ortaya 
çıkacaktır. Örneğin bir milletvekili, 
Büyük Millet Meclisi'nin "Meclis-i 
Umumi" gibi kurulmuş olduğu kabul 
ediliyorsa, Hamdullah Suphi'ye hak 
verilebileceğini; ama günün birinde 
ipe çekilme olasılığının doğabile
ceği düşünülürse "MESULİYET"te ortak 
olunmasi(24) gerektiğini; hem hükü
mette, hem "Heyet-i Umumiye"de bulun
makla doğabilecek anlaşmazlıkların 
çözümünde en doğal çözüm yerinin 
Meclis olduğunu hatırlatması, gele
cekte anayasal bunalımlar yaşanabile
ceğini yansıtıyördu(25).

Meclisin davranışı, tasarıda

bir yanında tutmak isteyen sistemler
den çekinme duygusu altında bulunmak- 

Meclis bütün güçleri elinde 
eğilimindedir. Kaymalardan 

korkmaktadır. Bazı üyelerin "ipe 
çekilme"den söz etmesi, "mesuliyet"te 
beraber olduklarını söylemeleri, 
eski-yeni çarpışmasının kuşkularını 
taşımaktadır.

Anayasal alanı düzenleyen İcra 
Kurulunun seçimi yasasının hükümleri 
şöyle özetlenebilir:

Yasanın yaklaşımı, Dünya'da 
Anayasa Hukukunda ender rastlanabile
cek şekildedir.
Meclisi'nin onbir zattan mürekkep 
bir İcra Vekilleri Heyeti vardır" 
(md.l). Birinci maddede sayılan dai
relerin işlevlerini, Büyük 
Millet Meclisi'nde ad gösterilerek 
seçilen İcra Kurulu (Heyet-i Vekile) 
yerine getirecektir. İcra Vekilleri, 
Meclisin mutlak ekseriyeti 
ile aralarında seçtikleri Vekiller
dir (md. 2). Tasarının ikinci 
maddesi olduğu gibi benimsenir. 
Karşı görüşü ileri sürenler (ki, bir 
üye "bütün meşruti idarelerde vekiller 
heyeti reisi olacak zat çalışma 
arkadaşlarını evvelâ kendisi seçer" 
diyordu) KABİNE SİSTEMİNİ savunarak, 
ahenkli, başarılı çalışabilmek için 
Meclis Reisinin veya Başvekilin 
kendi çalışma arkadaşlarını seçebilme
lerinin koşul olduğunu ortaya atmış- 
lardı(21).

"Kabine sistemi", "siyasi sorum
luluk" sorunlarının ilk Meclisin 
çatısına yansımasının bir başka 
ifadesi, gelecekte anayasal bunalım
ların habercisi olma özelliğiydi.

tadır.
tutmak

Büyük Millet

esaslarını

Herşeye karşın, büyük kudretin 
Mecliste toplandığı düşüncesi baskın
dır . Bu Meclisin y ü r ü t üc ü 

bıkılmadan yinelendi.mahiyeti,
Kendisi tu yürütmeyi görev
lendirdiği, mutlak ekseriyetle seçip 
ayırdığı VEKİLLER eliyle yerine 
getirecektir. Vekil ile tayın 
eden arasında bir bağ kurma zorunlu
dur. Heyetin güçlü olması buna bağlı
dır. Hem herbir Vekilin görevini tam 
bir serbestlik içinde yapabilmesi, 
doğrudan seçilmeleriyle olanaklıdır. 
Bu görüşü savunan milletvekilleri(22), 
Önderin, 24 Nisan 1920 tarihli Önerge
sindeki aynı görüşü kabul ettirecek
lerdir. Böylece girişilen anayasalan-
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saptanan hükmün olduğu gibi benimsen
mesini sağlar: İcra Vekilleri Heyetin
de doğabilecek anlaşmazlıkların 
çözümlenme yeri Büyük Millet Meclisi'- 
dir(md.4).

kurabilme zorunluğundan kaynaklanır. 
Deneyimler, tartışmalı kabul edilen 
eski sistemle bu ahenkin kurulama
dığını göstermiştir. Şu var ki bir 
kısım milletvekilleri, bu önerinin 
ve değişikliğin "milli egemenlik" 
anlayışını sarsacağını savunacaktır. 
Bir başka söyleyişle "yüreği yanık
ların" meydana çıkardığı "halkçılık 
imanı" ulusal egemenlikle gerçekleşe
bilecekti. Çünkü aksine davranış, 
milletin doğrudan ve fiilî olarak 
egemenliğine elkoyması olayını zedeler. 
Seçim bu egemenliğin ilk görünüşüdür. 
Kendi gibi düşünenlerin mutlaka 
biraraya gelmesi demek. Meclisin ve 
halkın egemenliğine darbe vurmak an
lamına gelir. Öyleyse Vekillerin 
seçimini Meclisin elinden almak 
doğru olamaz(31).

Bütün itirazlara karşın. Büyük 
Millet Meclisi'nin çıkardığı 47 
Sayılı Kanun, Meclis başkanmın 
önereceği 3 üye arasından Vekillerin 
seçimi ilkesini öngörüp, başkanı 
İcra Kurulunun da başkanı olarak 
değerlendirir.

2.23 Millî Mücadele'nin hukuki- 
1eşmesinde çok önemli bir işleve 
sahip olan 1921 Teşkilât-ı Esasiye 
Kanunu' nda İcra Kurulunun konumlan
dırılması

Meclisin kararı. Vekillerin 
ayrı ayrı seçilmesi yönünde oluşurken, 
toplanamadığı zamanlarda Büyük Millet 
Meclisi başkanmın istifa eden bir 
Vekilin yerine gelecekte onaylanmak 
üzere geçici olarak birisini 
ataması(26) hükmü görüşülürken, 
Meclisin ruh haleti canlılığını art
tırmış, gayeye ulaşıncaya 
değin gece-gündüz toplanılacağı 
yinelenmiştir.

Milletvekilleri Meclisin top
lanamayacağını hiçbir zaman düşünmek 
istemez , hazmedemez (27).

Birinci Büyük Millet Meclisi, 
anıldığı gibi "icra kuvveti" (Karar 
No: 5) oluşumunu sağlamakla işe koyul
muş, değerlendirilmeye çalışılan 3 
sayılı İcra Vekilleri Kanunu ile 
Meclis başkanını doğal başkan olarak 
nitelemiş (28), başbakan 
kavramına yanaşmamıştır.

Sonuçta "Vekillerin muhtariyeti 
ve müşterek sorumluluğu "nun aksine 
bir yöntem seçilmiş oluyordu. Meclis, 
kendisinin seçtiği başkanı, seçeceği 
Vekillerin de başkanı kabul edecek
tir^).

1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu 
(ki bu yasa, "pirinç tanesi üzerine 
fatiha yazma"ya benzetilir) çıkarı
lınca, yine 3 Sayılı yasaya, başlan
gıca
Bakanlar yine Meclis tarafından 
seçilip görevlendirilecektir.

Önderin daha 24 Nisan 1920 
Hükümet Teşkili Takriri'nde vurgulanan 
"icra kuvveti" deyimi, Teşkilât-ı 
Esasiye Kanunu'na "icra kudreti"(md.2) 
şeklinde yansır. Bu "kudret"i, Büyük 
Millet Meclisi'nin Vekili olarak 
kullanacak olan "heyet-i vekile"nin 
görev sorumluluğunun özel bir yasa 
ile saptanacağı(md.7/son) belirtil
mişse de böyle bir yasanın çıkarıla
madığını görmekteyiz.

"İcra kudreti", "teşri selâhiyet" 
ile birlikte Büyük Millet Meclisi'nde 
"tecelli" edecektir(md.2). Parçalanma- 
ufalanma (tecezzi) sözkonusu değildir.

Yukarıda değinilen 5 Nolu 
Karar (ki, ilginç olan böyle bir 
karar ile anayasal alana giriliyordu),

2.22 Kaçınılmaz anayasal tun alı
mın başgöstermesi ve dayanış- 
m a ilkesine dönme

Değinilen kaçınılmaz anayasal 
bunal ı m belirtileri, 4 Kasım

izlenir(md.8-9):dönüldüğü

1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi'- 
nin doksandördüncü toplantısının 2.
oturumunda gündeme geliyordu.

Tarihsel gerçek Birinci Büyük 
Millet Meclisi'nde içten içten fokur
dayan eğilimler, tarihî bir görüşme 
olarak 3 Sayılı "Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına 
Dair Kanun"un İKİNCİ maddesine yöne
lir ve bunun değiştirilmesi sonucunu 
doğurur. Dolayısıyla d a y a n ı ş- 
m a ilkesinin gündeme girdiği izlenir.

Önerilen maddenin yeni şekli(30) 
Meclis başkanma bakanlık
lar için aday gösterebilme yetki
sini veriyordu.

Yasanın değişiklik 
esas olan fikir, hükümette ahenk

önerisine
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manevi şahsiyetinde tecessüm ettir
diğine karar vermiş olduğunu", örneğin 
"idam kararlarının" onaylanması 
sorununun Meclisin yetkilerinden 
olması gerektiği vurgulanacaktı(32).

milletvekilleri, 
Meclisin açılışında oybirliğiyle 
kabul edilen ünlü Önergenin, Padişahın 
haklarını içermekte olduğunu dolayı
sıyla onun yetkilerinin İcra Kuruluna 
geçtiğini karşı görüş olarak sunduk
ları gözlenir.

Nihayet Büyük Millet Meclisi 
tartışmalarından çıkan sonuç, "tayin" 
gibi tek kişiye yönelik durumların 
icrada kalabileceği yönündedir 
(33).

Mecliste umumlaşan tek güç ilkesinin 
boylamlarından biri olan "kuvve-i 
icraiye"ye yöneliktir. Kurulacak 
olan sözkonusu kurumun nasıl işlemesi 
gerektiği belirtilmeye çalışıldığı 
gibi birçok yasama ürününe de konu 
olacaktır. Örneğin İcra Vekilleri 
Kanunu, hükümet işlerini ONBİR daireye 
bölerek(md.l) yürütme yapılabilmeyi 
düzenlemektedir. Büyük Millet Mecli
si' nin özellikle kendisine ayırdığı 
haklardan geri kalan "icraî fiil" 
yönündeki işlemlerini de yasalara(3, 
47 Sayılı) göre, seçeceği Vekiller 
aracılığıyla yürütür.

Aynı durum, 1921 Teşkilât-ı 
Esasiye Kanunu'na yansıtılır(md.8).

Yönetim yerine getirilirken 
siyasî iktidarın icrasının sınırı, 
egemenliğin bağsız, koşulsuz, tek 
sahibi olan milletin mukadderatını 
bizzat ve bilfiil yönetmesi(md.l) 
uygulamaya yöneltilirken, başka 
anlatımla yönetimin doğrudan üstle
nilmesinin somutlaştığı Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti modeliyle yönetim 
yerine getirilmeye çalışıldığı sırada 
Meclis egemenliğini paylaşabilecek 
herhangi bir organ (örneğin Padişahla) 
tanınmayacaktır ama, yine de algılanan 
bu tür siyasi iktidarın sınırının 
sınırlandırıldığı izlenmektedir.

Birkısım

1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanu
nu' nda(md. 7) İcra Vekilleri Heyetine 
ait yetkiler sayılmıyordu. Öyleyse 
sayılmayan bu yetkiler Büyük Millet 
Meclisi'nde kalacaktı. Otomatikman
Mecliste kalan bu yetkiler nelerdi? 
Bunlar diplomatik eylemler

yapmak yetkileritüzükve
idi (34) (35).

Muhalefet 1921 metninde sayılma
yan bazı yetkilerin hükümete veril
diğini söylüyordu.
"vazıülyed" değil 
sayılmayan
gerekli olmuyor muydu? 
ilerde çıkarılacak bir yasada gereken 
saptamaların yapılması öngörülmüş 
ise de(md.7/son) yasanın çıkarılışına 
kadar diplomatik ve tüzük 
yetkilerinin hükümette 
doğru olmayacağını savunan tutuculara

Meclisin 
olduğunu, Kanun-u 

Esasi'yi değiştirebileceğini, kaldı 
ki Büyük Millet Meclisi*nin "talimat"- 
la dahi Vekiller Heyetine iş gördüre- 
bileceğini savunup 7. maddeye başka 
eklerin konulmasını önlediği gözle
nir (36) .

Meclis herşeye 
miydi? Öyleyse 

yetkilerin saptanması 
HernekadarŞöyleki: Büyük Millet Meclisi, 

gerek yasama yetkisini kullanırken 
veya İcra Vekilleri Heyeti -Heyet-i 
Vükelâ- tüzük 
(bu durum da bir tür yasama işlemi 
düzeyine yükselmektedir).
Esasiye Kanunu'nun 7.
sayılan zaman ı n gereksinimle
rine, fıkıh ahkâmına, 
ilkelerine, "âdap ve

tanzim ederken
yapma 

kalmasınınTeşkilât-ı
maddesinde

cevap veren Büyük Önder, 
bir "müessisan"hukukun genel 

muamelâta" 
uyulacaktır. Gel gör ki bu sınırlama
nın bir yaptırımı öngörülmemiştir. 
Üstelik "Heyet-i Vekilenin vazife ve 
mesuliyeti kanun-u mahsus ile tayin 
edilir(md.7/son) 
gerçekleştirilemez 
tirilmek istenmez.

"buyruğu birtürlü
gerçekleş-veya

Bu fıkra, anılan 
madde görüşülürken tutucu muhalefetin 
baskısıyle Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'- 
na eklenir.

Siyasi iktidarın bir yanıyle 
vurgulandığı gibi yasama tasarrufla
rının kapsam bakımından sınırlanması 
(md.7), bir yanıyle de İcra Kurulunun 
(Heyet-i Vekile) "icraî fiiller"inin 
yerine getirilmesinin 
nasıl olacaktı?

Birkez siyasi iktidar yürütme 
cephesinde Vekillerce icra olu
nurken Büyük Millet Meclisi'nin 
koyacağı sınırlara bağlıdır, çünkü

Meclis içi muhalefete göre
(Meclisin İstanbul Meclisinin devamı 
olduğunu savunanlar), Vekiller Heyeti
nin Meclisin haberi olmadan "Padişahın 
haklarını" kullanamayacağını, çünkü 
"Meclisin Padişahın haklarını kendi

sınırlanması
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sıfatıyla sorumlu kılınan bu 
egemenlik hakkının 

dayanış-
seçip ayırdığı Vekillerine, 
alanında siyasi iktidarı 
kullanabileceklerine dair

j a n
kurula ; 
yürütme ayrıcalığını,

tezi içinde kullanabilen bir 
işlevini tanımak olanak 

Milli iradenin doruktaki

Meclis, 
yürütme 
nasıl
"veçhe" tayin etme olanağına sahiptir 
(md.8). "Veçhe" sözcüğü, Teşkilât-ı 
Esasiye Kanunu çıkarılırken tartışılır.

"istikamet", bazıları 
karşıliğini verecektir.

Meclisi"nde 
Meclis

m a 
kabine
dışıdır.
yürütücüsü olan Meclis başkanı, bu 
amorf kurulun başkanı olmasına 
karşın. Vekillerin birer birer Meclis 
eliyle seçilmesi, türdeş-mütecanis- 
bir yönetim kabines i kurmaya 
engel olmaktadır. Böylece yürüt- 

yetkisi kullanılamamaktadır.

Bazı üyeler 
"direktif"
Herşeyin Büyük Millet 
yoğunlaştığı yinelenecektir.
"veçhe" tayin eder. Demek oluyor ki 

"veçhe" sözcüğüyleİcra Kurulu bu 
bağlı bulunmaktadır. Bu sınıra girme
nin yaptırımı, Vekillerin siyasal 
sorumluluğu şeklinde "tecelli"
Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 

aşıldığını gördüğü an, "ledel- 
hace" (ihtiyaç görüldüğünde) Vekille- 

değiştirme olanağını 
işletir. O zaman şu mesaj çıkarıla
bilir: Teşkilât-ı Esasiye Kanunu,
ulusal iradeye dayanan iktidarları 
kendinde kaynaştıran, kendi adına 
yürütme yetkilerini kullanan vekille- 

olarak siyasi iktidarı 
biçimiyle 
Hükümeti"

m e
ki türdeş bir kurulun 
özlenmesi,

Şu var
varlığının ..
gösteren bir zorunluk şeklinde sürmek
tedir. Fiili olarak kendini hisset- 

1920 Sonbaharı'nda 
doğurduğu 
görüldüğü

eder. kendisini

sınırın
tiren bu olgu,
Meclisteki 
bunalımlardan(38) 
gibi 3 Sayılı İcra Vekilleri Kanunu’na 
müdahale edilecektir. Sözkonusu 
değişiklik Meclisin yetkisini sınırlı
yordu. Çünkü Meclis başkanının göste
receği 3 aday arasından Vekil atanması 
durumu, Cumhuriyetlerdeki k a b i- 
ne sistemine kayışı gösteriyordu(39).

hiziplerin 
ötürü,

rin derhal

rıne egemen
kullanan dış yansıması 
"Büyük Millet Meclisi 
Unvanında somutlaşan bir model öngör
müştür .

sürenüzerindeİcra
gelişimleri 1921 metninde öngörülen 
pozitif hükümlerle açıklamaya döner
sek aynı sorun (3 ve 47 Sayılı 
yasalardaki gibi) yerinde bırakılmakla 
beraber (ipka), Teşkilât-ı Esasiye 
Kanunu söylenen yasalara iki yenilik 
getirecektir: 1- Vurgulandığı hatır
lanırsa, Meclis Vekillere "veçhe" 
tayin eder (md.8/son) , 2- Meclis baş 
kanını İcra Kurulu başkanlığından 
çekerek yerine başvekillik 
yaklaşımını (ihdas) koydu(md.9).

Kurulu

1921 belgesinin kavradığı 
model, algıladığı İcra Kurulu, bir 
BAŞVEKİL elipsi içinde gelişmeye 
devam etmiştir. Büyük Millet Meclisi'-

herşeye

Ama

durumununnin "commis"i 
karşın sürdüğünü de tekrarlamalıyız.

İcra Vekilleri Kanunu, koyduğu 
anayasal hükümlerle Vekilleri Meclisin 
mutlak çoğunluğuyla atar, anlaşmazlık
ların çözüm yeri Büyük Millet Meclisi'-

yasama-yürütme 
meclisi'ne

dir(md.2,4). Yasa, 
yetkisinin Büyük Millet 
ait olduğunu belirtmemiştir. Anlaşmaz-

çözümleneceği 
hükmünden çıkarılabileceği noktasından 

Büyük Millet Meclisi 
kullanılmasını 

bırakıyorsa da bu

Demek oluyor ki dayanış- 
ile özerklik ilkesinin 

sahnededir.m a
yeniden çarpışması

Büyük Millet Meclisi'nin 
mis"i durumunun sürdüğü anlatıldı.

Meclistelıkların
"com-

yürümekle,
yürütme yetkisinin 
"icra ajanı"na 
yetkinin özünü kendi elinde alıkoymak
tadır (37). Ortada başvekil 
konumunda bulunan Meclis başkanı ile 
ONİKİ kişilik bir kurul, 
m o r f bir kurul oluşmaktadır. 
Bu kurul, bir kabinenin şefinin sevk 
ve yönetiminde Meclisin 
geçip onunla münasebete girişemez. 
Vekiller tek tek Meclisçe seçildiği 
için Meclise karşı bir dayanış
madan doğan ve 
sorumluluktan uzak olarak ancak a -

Büyük Millet Meclisi, anayasa- 
ve anayasal alanda 1921landırma _ 0_

Teşkilât-ı Esasiye Kanunu bazında 23
üretilen1920'den bu yanaNisan

mevzuatı benimsemiştir.
Sayılı İcra Vekilleri Kanunu "heyet-ı 
vekile" için ONBİR kişi öngörürken 
(Meclis başkanı ile ONİKİ) Meclisin 
başım, bu kurumun başı olarak değer
lendirdiğini görmekteyiz. Vekiller 

beri tek tek seçilirken 
mütecanislik sağlamak

Örneğin 3a -

karşısına

başlangıçtan
üzeretoplu (40)
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çıkarılmak zorunluğunda kalman 47 
Sayılı yasa ile önerilen adaylar 
arasından yine Meclisçe seçim yapıla
rak atama yapılacaktır.

Büyük Millet Meclisi, "fevkalâde 
zamanlara ait bir hükümet tarzı" 
benimsediğinden 
4.11.1920'den itibaren millî iradeyi 
bünyesine sindiren, kendi düzeyinde 
hiçbir kuvvet tanımıyarak yürüt- 
m e erkini de kavrayan, denetimine 
alan, algıladığı hükümet kurulunun, 
bir yürütme organı olmaktan çok, bir 
"commis" gibi çalıştığı gözlemlenebi
lire 41).

bakanın yerine imza atarken, 
Vekillerin imza atmasından sonra 
imza atmaya başlaması, onun 1921 
metniyle Vekillere başkanlık ederken, 
yerine bir "başvekillik" kurumunun 
konmasının benimsenmeye başlandığı 
söylenebilir. Ne var ki, Meclis 
başkanmın hükümeti her zaman yedeğin
de bulundurduğu unutulmamalıdır.

İlk Meclisin başkanı gün gelecek, 
gelişimlerden ötürü II. Grubu haksız
lıkla suçlayacaktır. Ona göre "reis
likten
parlamentarizme kayılıyordu(43).

2.24 Meclis Başkanı-İcra Kurulu 
bağının koparılması adımı

İcra Kurulunun birtürlü dengeye 
kavuşturulamaması olgusu sürerken, 
8.7.1922 tarih-244 Sayılı Kanun(44) 
çıkartılır.

özellikleberi,

istemedikleriayrılmakla"

1921 belgesinin Örneklediği 
"icra kudreti" eğilimi tamamen Mecli
sin egemenliği altındadır. Çünkü 
bütün Devlet yönetiminin Büyük Millet 
Meclisi'nce 
(md.3), doğal olarak 
iktidarının da Mecliste konumlanması
nın zorunlu hale gireceği(md.2), 
ayrıca hükümet dairelerini özel 
yasaya göre seçilmesi gereken Vekil
leri aracılığıyle yöneteceğini(md.8), 
yürütme açısından Vekillerin kendisine 
bağlı olduğunu, 
verip, direktifler verip 
tayin) gerekirse Vekilleri değiştire
bileceğini (md. 8 ), Teşkilât-ı Esasiye 
Kanunu'nda görmek olanaklıdır.

İcra Kurulu, 4 Kasım 1920 
tarih-47 Sayılı yasanın çıkarılmasın
dan başlanarak, 
önereceği 3 üye arasından seçilip 
oluşması değişiminde Meclis başkanı- 
nın da Kurulun başkanı olacağı onay
lanır .

yönlendirilebileceğini 
yürütme

Yasa, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'- 
nun "başvekil"e ait hükmünü(md.9) 
yürürlükten kaldırıyordu. Özellikle 
yasanın 4. maddesi, inceleme konusu 
anayasal boyutlu sahadaki yasama 
hükümlerine son verecektir.

Bakanlar Kurulu yeniden düzen- 
lenir(md.l-2).

onlara istikamet
(veçhe

"İcra Vekilleri Reisi" 
Vekilleri", Büyük Millet

ve "icra 
Meclisi

tarafından, gizli oy-salt çoğunlukla, 
yine Meclis üyeleri arasından ayrı 
ayrı seçilecektir(md.l).Meclis başkanmın

Bu yaklaşımla "başvekil"i artık 
Vekiller değil, Meclis seçecektir. 
Bu gelişim, kuşkusuz yeni bir yakla
şımı simgelemektedir.

1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'- 
nun bu yöredeki eğilimi,
1 i k

"İcra Vekilleri Reisi", 
Vekilleri" arasından

"İcra 
(meyanından) 

seçildiği takdirde haiz olduğu vekâ
leti dahi Meclis kararı ile muhafaza 
etmesi "caizdir"(md.2).

özerk- 
ilkesini içermektedir. İcra 

Kurulu, içlerinden birini 
seçecektir(42). 
başkandır. Bu 
yazgısını onaylama yetkisine sahiptir 
(md.9). Çünkü,

-Büyük Millet 
imza koyar,

-İcra Kurulunun

başkan 
Başkan yine doğal 
sıfatla hükümetin

İcra Kurulu anayasal konumundaki 
gelişimler hatırlanacak olursa, 
kez, bir "icra Vekilleri Reisi"(45) 
yanı "başvekil" kurumu yerine geçe
bilecek bir deyim benimseniyordu(md.l-

ilk
Meclisi adına

kararlarını
uygun bulur,

-İcra Kurulunun doğal başkan
lığını yapar. Ancak Teşkilât-ı Esasiye 
Kanunu onu fiilî başkanlıktan alıkoyar.

-Nihayet Meclis başkanı artık 
Devlet başkanmın imza koyduğu yere 
imza atacaktır.

Meclis başkanmın önceleri baş-

Bu gelişimin ardından dönüp 
?fi^kacak olursak, İcra Kurulunun 

tarihli proğramında ve 
24 Nisan 1920 tarihli ünlü Önergede
olduğunıf görtirüz "tabİr " in Yasalaşmış

Ancak Bakanlar Kurulunun
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"güvenoyu" mekanizmasından söz edebil
menin henüz zamanı gelmemiştir. 
Çünkü Büyük Millet Meclisi'nin kendisi 
önseçimini yapmaktadır.

İcra Vekillerinden birinin 
VEKÂLET işini ifaya mani bir nedenle 
görevi başından ayrılması gerektiği 
zaman ve görevine dönünceye kadar 
yerine, Büyük Millet Meclisi'nce bir 
"vekili muvakkat" seçilir. Geçici 
Vekil dahi Vekilin görev ve yetkisine 
sahip olup tıpkı Vekil gibi sorumlu 
kılınmıştır. Seçim emri, Vekil seçile
bilme koşullarına uyularak gerçekleş
tirilir. Şu var ki, Vekilin vekâletine 
"müteferri" bir görevden ötürü ve 
herhangi bir özürle görevi başından 
ayrılması halinde yerine bir "Vekil 
Vekili" seçilmeyip İcra Vekillerinden 
biri, İcra Vekilleri Kurulunca "tevkil" 
olunur(md.3).

bulabilmenin siyasal çözümü, anılan 
Kararname ile ertelenmiş olduğunu 
kolayca görebilmek olasıdır.

2.26 İcra Kurulu Başkanının bir 
"kabine şefi" olma yörüngesine doğru 
kaydırılması

Büyük Millet 
çare aramaya devam 
kez, 14 Nisan 1923 tarih 
Sayılı "Heyet-i Vekile 
Vazife ve Mesuliyeti Hakkında Heyet-i 
Umumiye Kararı"nın çıkarıldığını 
izlemekteyiz. Kararda anayasal buna
lımların sona erdirilemediğini yeniden 
gözlemlemekteyiz. Henüz daha çözümleme 
yoktur.

Meclisi soruna 
etmektedir. Bu 

ve 384 
Reisinin

anlamına
tabirini

"başbakan"Karar,
"Heyet-i Vekile Reisi" 
öngörür(47). Kararın ilgi çeken 
yanı, başbakanın Büyük Millet Meclisi 
ile İcra Vekilleri arasında vasıta 
olması, başbakanın Vekillerin danışa
cağı bir kimse hüviyetine ulaşması 
ve Vekillerle müştereken sorumlu 

ilkelerinde gözlenmektedir.
İcra Vekillerinin

1338-1922 tarih/244 
Vekillerinin Sureti 

öngördüğü

8 Temmuz 
Sayılı İcra 
İntihabına Dair Kanunun 
yaklaşım, eski türdeşliği az-çok
kaldırmaktadır. Fakat vurgulamak
gerekir ki Meclisin kendileyin bir 
İcra Vekilleri Reisi seçmesi aşaması, 
yine Meclisin kendi başkanmın "heyet-i 
vekile" bağlarını koparması eğilimleri, 
Parlamentarizme doğru 
sancılarının
işaretlerini vermektedir.

olması
Gerçekten karar, 
başını bir "kabine şefi" olmaya 
yöneltmektedir.

Millî Mücadele sürecinde y ü- 
rütmenin ulaştığı bu gelişim 
basamağında İcra Kurulu şefi, tıpkı 
İngiltere'deki 
bir basamağında, başbakanın kral ile 
parlemento arasında 
duruma benzeyen yeni bir mevkiyi 
simgelemektedir. 
arasında vasıta olan işlevini yüklene- 

İcra Kurulunun "mercii

bir seyrin 
yoğunluk kazandığının hükümetininkabine

Meclise
aralarında

"Heyet-i vekile" gene 
bağlı, onun denetiminde, 
bir "kabine" dayanışması bulunmayan, 
özerk bir politika güdebil meden
yoksun ve Büyük Millet Meclisi'nin 
yönlendirmesi (veçhesi) doğrultusunda 
işleyen bir kurum niteliğinde kalmak
tadır (1921 metni/md.8).

sahip olduğu

yürütmeMecliste

çektir. Ayrıca 
istişaresi" rolüne yükselecektir.

Artık müşterek görev yapmadan 
ötürü, Vekillere yansıyan sorumluluk 
"kabine şefi"ne de yansıyacaktır. 
Şefin bu "istişare mercii" olma 
yeteneği, sorumluluk yaklaşımı nite
liği, onu kabineyi sevk ve yöneten, 

kendisine dayanılması gereken

2.25 Anayasal bunalımın ertelen
meye devam edilmesi

İcra Kurulunun davranışlarından 
dolayı çıkabilecek muhalefete ÇÖzum.
aramak üzere 5 Kasım ^22 tarı ı j^düzeye çıkartma esnekliği göstere- 
bir Kararnamenin (46) çıkarı g Hiiprek bir kurumlaşma aşamasında
tanık olunmaktadır Kararnamenin bılec^ ££şllrnaktadlŞr(48) ?
içeriğinden anlaşıldığı kadarıyle oıunaug
doğabilme yeteneği bulunan anayasal 
bir gereksinimi karşılamak üzere, 
başka anlatımla anayasal bir gereksi
nimi çözümlemeyi, icra Kurulu ge 
rinin görüşülen mevzular ve alınan 
kararlar hakkındakı muhalefet tepki 
1erine çözüm şekli getirilmektedir.

bunalıma köklü bir çare

2.27 Bugünkü anlamda Bakanlar 
Korulu anlayışına ulaşılması

Nihayet bilindiği gibi Büyük 
Millet Meclisi'nde hükümet bunalımının 
şiddetlendiği bir sırada, birtürlü 
hükümetin kurulamadığı bir sırada, 

bir söyleyişle önemli birbaşka
Kısaca
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Çünkü Meclisin ruhu, yapısı bunu 
gerektiriyordu. Geçmişin ve örgütlen
menin bağlamı, "melez bir yönetim"in 
(51) oluşmasına olanak sağlıyordu. 
Bunun nedeni, II. Büyük Millet Meclisi’- 
nin devrimci niteliğinde, ruhunda ve 
1921 metninin saptadığı "milli egemen
lik" (md.l) ilkesinin geleceği yönlen
dirici enerjiye sahip olmasında 
saklıydı. Onun için değinilen anayasal 
bunalımın son çözümünde de "Meclis 
Üstünlüğü" ilkesi konumunu korumuştur. 
Dolayısıyle
formülü, eksenlerini, görünümü yitir
meyecektir . 
kalıyordu.
içeriğinde 4,5,7,8. maddeleri pozitif 
hukuk yaklaşımını sergiler. Bu hüküm
lere göre "icra organı" yok, "icra 
kuvveti" vardır, 
içkindir. "Reisicumhur"
Heyeti" birer vasıta, birer "ajan-com- 
mis"tir(52).

anayasal yürütme boşluğunun 
doğuşu.
Kanunu'nun değişimini getirecektir.

Yaymlarıyle Ankara'ya muhale
fet eden Tevhidi Efkâr hükümet buna
lımının anayasal bunalıma dönüşümüyle 
doğan gelişimi şöyle açıklıyordu: 
"Buhran-ı hükümet (vükelâ) pek ani 
bir şekilde tebdil-i mahiyet ederek 
şekli hükümet ve Cumhuriyet meselesi 
haline inkılâp etti"(49).

Anayasal bunalımı çözümlemek 
üzere bulunan çözüm, aslında 23 
Nisan 1920'de uygulamaya konulan ve 
ismi henüz söylenmeyen Cumhuriyet 
rejiminin yasalaşmasıdır. Cumhuriyeti 

' yasalaştıran yasanın adı "Teşkilât-ı 
Esasiye Kanununun Bazı Mevaddınm 
Tavzihan Tadiline Dair Kanun"dur(50).

Yasanın adından da anlaşılabile
ceği gibi 1921 metninde var olan bir 
duruma açıklık getiriliyor. Yani 
doğan çocuğa ad takılıyor: Cumhuriyet. 
Yasanın 1,2,4,10-12. maddeleri yeni 
gelişimleri, daha doğrusu anayasal 
bunalımı sona erdiren yeni hükümleri 
getiriyordu.

1921 Teşkilât-ı Esasiye

birliği""kuvvetler

Güçler yine Mecliste 
Yazıldığı üzere 1921

Bu dahi Mecliste 
ve "İcra

Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nun 
"tavzihan" değiştirilmesi, parleman- 
tarizme kayışı güçlendiriyordu. 
Bundan böyle "İcra Organı" deyiminin 
kullanılması sürecine giriliyordu.

İcra Kurulu kurumu, yaşamını 
tamamlamıştı.

Eskiden Meclis adına yürütülecek 
işlerde ajan olan hükümet, ulaşılan 
son noktada biraz nispî özerk
liğe kavuşturulmuş olmaktadır.

Zaten yukarıda vurgulandığı 
gibi 14 Nisan 1923 tarihli "Heyet-i 
Umumiye Kararı"nda saptandığı şekliyle, 
İcra Vekilleri Başkanmın, İcra 
Kurulu ile Meclis arasında vasıta ve 
Vekillerin istişare makamı olduğu, 
müşterek görevlerde "reisin" Vekil
lerle birlikte sorumlu tutulacağı(53) 
esasları kabul olunarak anayasalan
dırmaya girişilmişti.

Yeni genişletme ile iki yakla
şımı izliyoruz: Birincisi, Parlarnen- 
tarizme kayışın görünür duruma gelmesi. 
İkincisi, Cumhurbaşkanına gerek 
görüldüğünde "Büyük Millet Mec
lisi' ne riyaset etme" (ınd.ll) 
yetkisinin tanınması.

Meclis Hükümeti Sistemi sürmek
tedir (md.4). Eskiden Meclis Başkanı, 
İcra Kurulunun da başıydı. 
genişletme yasası, Devlet Başkanına

orjinini taktir, , *$82&

Seçime katılan 158 milletvekili, 
anılan değişikliklerle Mustafa Kemal'i 
oybirliğiyle "Reisicumhur" seçer.

Değişiklik yasası, 1921 belgesi
nin ünlü 1. maddesine yeni bir hüküm 
ekliyordu: Türkiye Devletinin şekli 
hükümeti 
1924, 1961
Devletinin yine 
olduğu(md.l) yinelenir.

Bunalımı sona erdiren değişiklik 
yasasi, "şekli hükümet" olarak değer
lendirdiği Cumhuriyeti, 1924 Teşkilât-ı 
Esasiye Kanunu bir "Devlet" niteliğine 
dönüştürür.

Cumhuriyettir(md.1/son). 
Anayasalarında Türkiye 

bir "Cumhuriyet"

Özetle 1921 metninin kuramsal 
planda kapsadığı Cumhuriyet olayı 
(md.l), 364 Sayılı değişiklik yasası 
ile kılıfını giymiş oluyordu.

Millî 
çekirdeğini 
getirilen değişiklikle yeni kurumlar 
doğuyordu. Türkiye 
güvenoyu(tasvip), 
kurumlar daha bir netleşiyordu.

Herşeye rağmen beklenen evrim 
sürecinin aksine, değişiklik Meclis 
Hükümeti

Mücadelenin 
içeren 1921

anayasal
metnine

Reisicumhuru, 
başbakan.. .gibi

Yeni
î
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izlenimlerini güçlendirir(54). durumuna sokarken yeni değişiklik, 
başbakanı hükümet başkanı olma yörün
gesine sokup ona "şef" olma sıfatını 
belirgin bir biçimde sağlamış olu
yordu (55).

Yürütme gücü açısından, türdeş- 
kuralmalik uyulmakla birlikte,

"başvekil"in denetimine girmeye baş
layan bir 
doğru yol alma esnekliği gözlemlene
bilir.

kabine kavramına
Sonuç olarak gördük ki. Birinci 

Büyük Millet Meclisi Milli Mücadele 
toyunca hükümet ederken "siyasi 
sorumluluk", "kabine sistemi", daya
nışma ilkesi gibi konularda anayasal 
bunalımlar yaşanmıştır. Yasama giderek 
birşeyler kaybederek "yürütme organı" 
olgusunu üretmiştir.

Bu sorun Cumhuriyet döneminde 
önemli tartışmalara konu olagelmiştir.

Başvekil,
Meclis

Cumhurbaşkanı tara- 
iiyeleri arasından 

Bakanlar Kurulu ise
fından
seçilecektir, 
başvekil tarafından Meclis üyeleri 
arasından seçilip oluşturulacaktır. 
Bu yaklaşım, siyasal yapı konumunda 
türdeşlik sağlayacağından başvekili 
"şef" olma durumuna yükseltmektedir.

14 Nisan 1923 tarihli Meclis 
Kararı, başvekili "danışma makamı"

Dipnotlar
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1924
Hükümeti

Yürütme(3) Türkiye'deT.B.BALTA,
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toplanamadığı zaman...", "Ne zaman?". 
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ve haysiyeti iade olunmadıkça biz bu 
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yeddir ve icra umurunu kendi 
arasından tefrik ettiği arkadaşlara 
vermiştir...BMM'nden verilecek isti
kamet dairesinde...hareket 
bir HEYET-İ HÜKÜMET bir İCRA HEYETİ 
tasavvur ediyoruz...MESULİYET, MESULİ
YETİ SİYASİYEDİR..." (Bk.TBMM Gizli 
Celse Zabıtları, C.II, s.569-570). 
Meclisin bı değerlendirmesi, 
luk anlayışına yaklaşımını 
göstermektedir.

Milli Mücadele sürecinde bu 
yaklaşım tarzı sürüp gider...
(21) Hamdullah Suphi ve Tahsin Efendi'- 
nin görüşleri için bk.: 
op.cit., s.75-76.
(22) Ibid., s.76-77.
(23) Ibid., s.76-77.

RONA AYBAY, 
1961 Anayasası,

fıkrasının
ancakbk.:

Türkiye Büyük

şeref

bulunanuygun 
sorumluluğunda) 
kabul edilen

edecek

(31) "Bugün...dünyada yüreği yanık
ların, beşeriyetin mühim bir kısmının 
meydana çıkardığı yeni bir 
vardır ki o da halkçılık 
imanıdır. Halkçılık demek milletin 
hakimiyetine doğrudan doğruya ve 
fiili olarak hakim olması demektir. 
Seçim bu hakimiyetin ilk tecellisidir.

ben mutlaka kendim gibi düşünen 
adamlarla işbirliği yapacağım demek

hakimiyetine 
savunması

iman
sorumlu- 

az-çok

AĞAOĞLU,
Meclisin ve halkın

vurmak demektir"darbe
ulusal egemenlik ilkesinin, ahenk- 
1 i
bileceğini yansıtmaktadır.

çalışma uğruna ortadan kalka-
(24) Bk. 
382-385;

Gizli Celse Zabıtları,C.I,s. 
C.II,s.569-5 70; AĞAOĞLU,

op.cit.,s.77(Mesuliyet yaklaşımları).
Londra Konferansı'na gidecek 

sulh heyeti murahhası hakkında Heyet-ı 
Vekile tezkeresi üzerine açılan 
tışmada hükümetin icra

(32)

tar-
hususunda(25) Ibid.,s.74,77.
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"selâhiyeti vasi ve kâmile" haiz 
olduğuna dair açıklık olmadığı, bu 
yüzden "mesul" olamayacağı, aksine 
heyeti n doğrudan Meclisten 
seçilmesi savunulur. Heyetin, "heyet-i 
siyasiye", "heyet-i murahhasa" adla- 
rıyle gönderilmesi görüşleri doğar. 
Milli Savunma Vekili, "heyet-i murah
hasa" seçmek ve görev vermek İcra 
Vekillerinin görev sahasında olduğunu, 
nitekim daha önce Moskova Konferansı'- 
na, İcra Kurulunun bir "heyet,i 
murahhasa" gönderdiğini hatırlatır. 
Seçimin hükümetin elinden alınmasının, 
Londra'ya gönderilecek üyelerin ifa 
edecekleri görevleri Meclisin hergün 
nasıl yerine getirebileceği sorununu 
davet edeceği hatırlatılır. İcra 
Kurulunun okuyacağı isimlerin "namzet" 
olmadığı, Meclisin sadece tasdik 
fiilini işlemesi gerektiği belirtilir. 
Yani tasdik durumu sorunu çözebile
cektir. Elbette sulh yapmak 
Meclisin hakkıdır. Ancak "heyet-i 
murahhasa"ya verilecek talimat yine 
Meclisin önüne gelecektir. Meclis o 
zaman hak ve yetkisini kullanabile
cektir. ..

76; "Auf dem Wege zur Türkischen 
Republik" in die Welt des İslam, 
N.s.5,1950.
(40) Meclis-i Umumi eski başkanı 
Celâlettin Arif Bey, İcra Vekilleri 
Kanununun hazırlanmasında Önderin 
ünlü Önergesinin esas alındığını, 
çünkü o belgenin önemli temelleri 
kapsadığı savunması, 
okunur. Meclis başkanı hem yasama, 
hem yürütme ile uğraşacaktır. Vekiller 
Meclis tarafından atandıktan sonra 
kurulan yeni daireler eliyle görev 
yapacaklardır. 
esas olup,
"Meclis-i Umumi Heyeti"nde çözümlene- 
cektir(md.4). Vekillerin seçimi, 
salt çoğunlukla yapılacaktır(md.2).
(41) Bk. Yavuz ABADAN-Bahri SAVCI, 
Türkiye'de Anayasa Gelişimlerine Bir 
Bakış,Ankara,1950,s.62-63.
(42) TBMM Zabıt Ceridesi, C.V.,s.369.
(43) NUTUK,II,s.167. Ayrıca Vekiller 
hakkında uzun açıklamalar için bk.: 
SEVİG, op.cit.,s.69-71.
(44) Bk.: DÜSTUR,C.III,s.99; 
op.cit.,s.175-176.

tutanaklarda

Vekilin sorumluluğu 
doğacak anlaşmazlıklar

AYBAY,
TBMM

Gizli Celse Zabıtları,C.I,s.382-385.
Diğer görüşler için bk.:

(45) Teşkilât-ı Esasiye Kanunu(md.9), 
"İcra Vekilleri Heyeti içlerinden 
birini kendilerine reis 
ederler" der.

"İcra

SEVİĞ,(33) Görüşmeler için bk.: 
op.cit.,s.48-54.
(34) İcra Kurulu'nun vazife alanının 
düzenlenmesi işi(1921 metni,md.7/son)

çıkarılacak 
bırakıldığı vurgulandı. Hatta tutanak
lardan anlaşıldığı kadarıyle, 
bir hafta içinde çıkarılacaktı.
(35) Bk.: MEMİŞ,op.cit.,s.386-388.

intihap
244 Sayılı Kanun, 

Vekilleri Reisi"doğrudan 
tabirini kullanır.bir yasayasonradan
(46) Bk.Düstur,3.Tertip,C.II,s.201.
(47) Ibid.,C.IV,s.75; AYBAY,op.cit., 
s.176.
(48) ABADAN-SAVCI,op.cit.,s.64.
(49) Bk.Tevhid-i Efkâr, 30 Teşriniev
vel 1339 Sayısı.
(50) Bk.Server TANİLLİ,Anayasalar ve 
Siyasal Belgeler,İstanbul,1976,s.66.
(51) Bk.Recai Galip OKANDAN,
Hakimiyet, Milli İrade Mefhumlarının 
ve Kuvvetler Birliği Sisteminin Esas 
Teşkilât Hukukumuza Girişi",IUHFM,
C.XXVII., Sayı:1-4,1962,s.27.
(52) Bk.Lütfi DURAN, "Reisicumhurun 
Nutku ve İstizah Usulü",IUHFM,C.XVI, 
1950,Sayı:1-2,s.204.
(53) H.Naili KUBALI, Türk Esas Teşki
lat Hukuku Dersleri.İstanbul,1960,s.157.
(54) Bk.Ibid.,s.157-158.
(55) ABADAN-SAVCI,op.cit.,S.68-69.

yasa

SEVİĞ,op.cit.,s.54-56; 
DEMEÇLERİ,I-III,(36) Bk.:

ATATÜRK'ÜN SÖYLEV 
Ankara,1981,s.155-157.

MEMİŞ,(37) Geniş bilgi için bk.: 
op.cit., s.384-402,329-333 vd.

.279 vd.,302,312-dpn:284. "Millî
(38) Ibid.,s
(39) "Heyet-i Vekile" üzerine yönelen 
ırüdahalelerin ,.yri

TBMMDEDEOĞLU, "Türkiye 
Anayasal Kuruluşu",
Zabıt Ceridesi, C.V,
ABADAN, "Die Entvdklung des Verfassungs-
rechts der Türkeı", Jfhr^ch ^ 
öffentlichen Rechts-NF.9/1960, s.363 

Gotthard JASCHKE, "Die ersten 
der Ankara-Turkeı , 

des Seminars Orien-
42,1939,abt.2.s.57-

s.671; 
s.259; Yavuz

vd.;Verfassungsentwürfe
in: Mitteilungen 
talische Sprachen
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İCRA HUKUKUNUN ANAYASA İLE İLİŞKİSİ VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ

Ar.Gör.Dr. M.Kamil YILDIRIM
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Medeni Usul Hukuku ve İcra-İ£las Hukuku 
Anabilim Dalı Öğretim Elemanı

GİRİŞ
icra

önemli bir problemi olan(l) takip 
alacaklısı ve borçlusunun menfaat
lerinin dengelenmesi hakkındadır.

Çalışmamız (TCK. m. 308) bu asli bir görevdir.
Devlet, maddi hukuku önce tespit 
sonra cebren icra edecektir.

Kıta Avrupasında kod kanunların 
hazırlandığı 19 yy. sonlarında Libe
ral düşünce egemendi. 1877 tarihli 
Alman Medeni Usul ve İcra Kanunu 
icra memurunu alacaklının vekili
saynuş(4), Doktrin de bunu esas 
alarak icra hukukunda vekâlet teori
sinin cari olduğunu kabul etmişti. 
İsviçre'de de -Alman Kanunundaki
kadar sarih olmasa da- Devletin 
ödemeyen borçluya borcunu ödeteceğine 
ilişkin bir hükme yer verilmiştir(5).

Günümüzde, özel hukuk teorisine 
faaliyetinin kamusal 

alacaklı-borçlu ilişkisine 
şartları bakımından 
Cebri icrada, kamu 
planda alacaklının 

şahsi hakkını temin için kullanılır, 
kamusal nitelikte bir cebri yardım 
ikame edilmektedir(7).

Alman Doktrininde hakim olan 
kanaat, icra prosedürüne katılanlâr 
arasında tek tip bir ilişki bulunma
dığı ve sadece alacaklı ile Devletin 
arasında akdi bir ilişki olduğudur(8).

Doktrinde icra hukukunun kamu 
hukukuna ait olduğunu savunan yazar
lara göre(9), icra hukukunda Devlet 
kamu hukuku açısından icra memuru 
vasıtasıyla alacaklıya karşı kanunun 
öngördüğü icra hizmetini sağlamakla 
yükümlüdür(10). Alacaklıya mahkemeye

hukukunun

İcra hukuku, Roma Hukukundan 
beri tedricen 
d.ir(2).

insanileştirilmekte- 
Cebri icra borçlunun artık 

şahsına veya malvarlığının istisnasız 
tümüne karşı yapılamamaktadır. Temel 
hakların somutlaştırılmış 
modern hukuk sistemlerinde borçluya 
klasik müracaat yolları şikayet ve 
itiraz dışında yeni korunma imkânları 
da sağlanmaktadır(3).

olduğu

Makalemizin amacı, cebri icrada 
alacaklı borçlu ilişkisi 
özellikle Alman Hukukundaki gelişme
leri Türk hukuk 
etmektir.

hakkında
göre, icra 
niteliği 
sadece şekil 
tesir eder(6). 
gücü ilk

hayatına takdim

Bu çerçevede, önce icra hukuku
nun hukuk sistemi içerisindeki yeri, 
amacı, ilkeleri, sonra anayasa hukuku 
ile ilişkisi konularını ele alacağız. 
Daha sonra özel bir başlıkta icra 
hukukunda ölçülülük ve uygunluk ilke
lerinin uygulanabilir olup olmadığı 
meselesini inceleyeceğiz.

I. İCRA HUKUKU
1. İcra Hukukunun Hukuk Sistemi 

İçerisindeki Yeri
Devlet bir ilama dayanan veya

sadece şeklen alacaklı olduğu ispat
lanmış gözüken bir kimsenin hakkını, 
talebi üzerine icra organları 
tasıyla temin etmektedir, 
hakkı yasaklamış olan Devlet için

vası-
Ihkak-ı

98



ve dolayısıyla icra organına başvurma 
hakkı(Rechtsschutzanspruch) 
mıştır(ll). Bu hakkın Devlete yükle
diği ödevler, alacaklının tüm yetki- 
leri nazara alındığında ortaya süb
jektif ve kamu hukukuna dahil bir 
hukuki
büke'ye göre, 
hacizde önemli olan alacaklıyı tatmin 
etme yetkisinin kime verildiğidir, 
yoksa alacaklının tatmin edilmiş 
olması değil; Devlet paraya çevirme 
yetkisini doğrudan, alacaklı ise 
paraya çevirme hakkını bir vasıtayla 
kullanmaktadır(13).

Başka bir yazara göre(14), 
cebri icra Devlet faaliyeti olması 
dolayısıyla kamu hukuku karakteri 
taşımaktadır.

Günümüzde Almanya'da özel ve 
kamu hukuku teorisini telif eden 
karma görüşe göre, cebri icra kamu 
hukukuna aittir(15). Devlet, icra 
gücünü tek başına kullanır(16), 
alacaklı-borçlu ilişkisinde tarafsız, 
üçüncü bir kişidir(17). Bir fikre 
göre(18), cebri icra Devletin egemen
lik gücünü kullanması demektir. Bu 
durum icra memurunun işlemlerinde de 
aynıdır, icra memuru ile alacaklı 
arasında bir kamu hukuku ilişkisi 
mevcuttur; icra memuru alacaklının 
dilekçesi üzerine resmi görevini ifa 
etmektedir(19).

Yaygın fikre göre(20), 
ile borçlu arasında bir müda- 

Kanuna sıkı 
biçimde uyulmak kaydıyla borçlunun 
malvarlığına ve özgürlüklerine müda
hale edilir. Müdahale ilişkisi Ana
yasa Mahkemesi içtihadıyla son zaman
larda anayasa hukuku seviyesinde 
tartışılmaya başlanmıştır. Bu konu 
ileride geniş bir şekilde ele alına
caktır.

kamu hukuku tasarrufu olduğu hakkında 
bir İçtihadı Birleştirme 
bulunmaktadır(23). İçtihatlar 
sında cebri icranın anayasa hukukun
daki temel haklar ile münasebeti 
hususunda herhangi bir karara rast
lanmamak tadır.

İcra İflas Kanunumuz ise mehazı 
İsviçre gibi, açıkça icra memurunun 
tarafsız olmasını öngörmektedir(24).

İcra teşkilatının yapısı da 
cebri icranın niteliği 
bilgi
Hukukunda teşkilat bir 
arzeder. Münhasıran takip hukuku 
için ihdas edilmiştir(25). Bu şekilde 
bir yapılanma cebri icranın kamu 
hukukuna aidiyetinin bir delilidir.

Umar'a göre. Devletin icra 
faaliyeti karmaşıktır, icra organla
rından bazıları, örn. icra dairesi 
yalnız idari nitelikte işlemler
yapmaktadır(26). Ancak hemen belirt
mek gerekir ki, icra hukuku idare 
hukukuna dahil değildir. Ayırıcı 
özellikleri, icra teşkilatının Temyiz 
Mahkemesince denetlenmesi ve icra
işlemlerine karşı şikayet, itiraz ve
iptal davasına başvurulması halinde 
meselenin İcra Tetkik Mercii ve 
Adalet Mahkemesinde görülmesidir(27).

Kamusal
dair başka bir delil de 
yapanlara "icra
Betreibungsweibel) denilmesidir(28).

tanın- Kararı
ara-

durum çıkartmaktadır(12).
icra hukukunda örn.

hakkında 
İsviçre-Türk 

bütünlük
vermektedir.

olduğuna 
icrayı 

memuru"(İsviçre'de

niteliğin

icra
organı 
hale ilişkisi vardır. İcra memurunun hukuki sorum

luluğunu Devletin birinci derecede 
üstlenmesi de (m.5) faaliyetin kamu
sal nitelik arzettiğine bir işarettir. 
Alman Doktrininde de icra hukukunun 
idare hukuku dışında bir yere sahip

Cebrikabul edilmektedir.olduğu
icra diğer idari faaliyetlerden orn. 
idarenin taraf olarak katıldığı 
kamulaştırma faaliyetinden de fark
lıdır (29) .Türk Hukukunda Durum

Doktrinimiz, teoriler karşı- 
sında suskun görünmektedir(21). 
Bununla beraber, alacaklının cebri 

işlemesini talep hakkını 
elinde bulundurduğu, takibin devamı 
hakkında (örn. haciz prosedürü üze
rinde) ise hiçbir inisiyatifi olma
dığı belirtilmiştir(22).

2. İcra Hukukunun Amacı
İcra hukuku maddi hukuka iliş

kin talebin somutlaştırılmasıdır(30). 
Maddi hukukun icaplarına göre veril
miş bir hükmün tatbikidir(31).

icranın

mahkemeİcra prosedürü, bir
alacaklı tarafından sunulmuşilamının

olan takip talebinin şekil şartlarınacebri ihaleninYargıtayımızm

99



caklınm tatminini, objektif hukuk 
düzeninin tatbiki ise icra hukukunda 
objektif, temel ilkelere, Anayasada 
yer alan temel haklara riayet edil
mesini mümkün kılar.

uygun olduğunun incelenmesi ile 
yetinilmek suretiyle tatbik edilme
sinden ibaret bir mekanizma olarak 
anlaşılmamalıdır; 
koyucu dahi hükmün sonradan değişen 
maddi hukuk çerçevesinde uygulanma
sını (örn. istihkak davası açılma
sını) veya takibin akamete uğratıl- 
masını (örn.itiraz kurumu) hesaba 
katmış bulunmaktadır; icra hukuku 
medeni usul hukukunun bir uzantısı, 
bir parçasıdır ve amaç bakımından 
ona bağlıdır(32).

nitekim kanun

3.İcra Hukukunun İlkeleri (Genel
Olarak)

Bir hukuk sistemi 
keler sayesinde yaşar 
İcra Hukuku ilkelerini bilmek de bu 
yüzden çok önemlidir. İlkeler konusu 
bu çalışmada tüketici olmayan bir 
biçimde ve sınırlı bir yer içerisinde 
ele alınabilir. Türk Hukukunda bu 
vadide büyük bir boşluk göze çarpmak
tadır. İcra teşkilatı "İcra Dairesi- 
Tetkik
kapalı yani bütünlük 
sisteme sahip olmasına rağmen, ilke
leri tespit etmek yine de zordur. 
Bunun bir sebebi de icra hukukunda 
farklı takip yollarının yer almış 
olmasıdır.

ancak, ii- 
ve gelişir.

Türk-İsviçre Hukukunda, cebri 
icranın ilamsız takibi de içerdiği 
için medeni usul hukukunun dışında 
tutulması gerektiği de ileri sürül
müştür (33). Buna mukabil Alman Dokt
rini, ilamsız icraya bir ölçüde yer 
vermiş olan icra hukukuna rağmen 
farklı düşüncededir. Alman Hukukunda, 
borçlu tebellüğ ettiği ihtarnameye 
(Mahnbescheid)

Mercii-Mahkeme" şeklinde 
arzeden bir

süresinde itiraz
etmediği taktirde alacaklı mahkemeden 
bunun üzerine bir takip emri (Voll- 
streckungsbescheid) alarak icra 
takibini sürdürebilmektedir.

Alman Doktrini ilkelerin belir- 
lenememesini özellikle icra organ
larının dağınık bulunmasına bağlamak
tadır (40).

a.Taraf İradesi-Hakîmin Re'sen 
Hareket Etmesi ilkesi (Dispositions- 
maxime -Offizialmaxime)

İcra prosedürünü başlatmak ve 
sona erdirmek tarafların iradesine 
terk edilmiştir(41). Alacaklı, takibi 
başlatma, durdurma, dilekçesini geri 
alma, bir malı hacizden kurtarma, 
bir malın haczini istemekten feragat 
etme yetkisine sahiptir. Borçlu da 
bir dilekçe vererek takibi durdura
bilir. Taraflar belirli kayıtlara 
tabi olmak şartıyla icra sözleşmesi 
akdedebilirler(42). Taraf hakimiyeti, 
Alman, İsviçre ve Türk Hukukunda 
eski temel ilkedir. Bu ilkenin yerini 
şimdi Alman Medeni Usul Hukukunda 
re'sen hareket etme ilkesi almaya 
başlamıştır(43). Bu gelişmeye paralel 
olarak icra hukukunda da yeni ilkeyi 
benimsemekte(44) 
tur(45).

Doktrin,
gerek hu olguya, gerek Medeni usul 
hukukundaki alışılmış muhakeme tarzı
nın cebri icrada mevcut olmamasına 
ve çeşitli takip yollarının bulunma-

hukuki
sağlanabilmesi için icra ve medeni 
usul hukukları arasında sıkı bir 
ilişki bulunduğunu kabul etmektedir 

Burada medeni usul hukukunun 
ve icra hukukunun (cüzî icra anla
mında) ^amacı açıklanmalıdır. Fakat, 
bizatihi medeni usul hukukunun 
doktrinde en çok 
konudur(36).

rağmen(34) korumanınsına

(35).

amacı 
tartışılan bir

Doktrinde bir
göre, medeni usul hukukunun 
somut olayda gerçekten yaşanmış olay 
hakkında haklı ve hukuka uygun bir 
hükmün verilmesidir(37). 
ilgililer, yani taraflar için anla
şılabilir, makul ve makbul olmalıdır 
(38).

fikre
amacı

yaygın

Bu hüküm

Medeni usul ve icra hukukunun 
sübjektif hakları da dikkate bir sakınca yok-amacı,

alarak objektif hukuku tatbik 
tir, bu amaç,

etmek-
cet>ri icra prosedürünün 

maddi hukuktan bağımsız bir şekilde 
işlemesini önler ve 
açıklayan ilâmın^ gerektiğinde düzel
tilmesine de imkân sağlar(39).

Ancak re'sen hareket ilkesinin 
kabulü de bir takım sorunları bera- 

getirmektedir. Bunlardan 
biri hakimin açıklama ödevinin (§ 

sınırları hakkındadır. 
Taraflara karşı mesafeli davranması

maddî hukuku berinde

139 ZPO)
Sübjektif hukukun tatbiki ala-
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gereken hakim, onlara ne kadar yardım 
edebilir? zaman "şüpheden alacaklı yararlanır" 

kuralının uygulandığını; geniş anlam
da itiraz prosedüründe (Rechtsbehelfs- 
verfahren) ve icra hukukunda gerçek 
bir muhakeme yapılan davalarda (Türk 
İcra Hukukunda menfi tespit ve istir
dat davaları) vakıaların taraflarca 
getirilmesi ilkesinin uygulandığını 
ileri sürmektedir(54).

Bir fikre göre(46), alacaklı 
ve borçlunun bilgi vermemesi halinde 
hakim tahkikatı 
olmakla

sürdürmek zorunda 
ödevi

uyarınca hüküm tesis edebilmek için 
taraflara beyanlarını tamamlattıra- 
bilir; bu usul tarafları doğru beyana 
teşvik eder; prosedürün yürütülmesi 
hariç diğer tüm hususları hakim 
re'sen araştırabilmelidir.

birlikte-açıklama

İsviçre-Türk Hukukunda, haciz 
yolu ile takipte, icra memuru borçlu
nun hacze konu olabilecek ve alacağı 
karşılamaya yetecek miktarda malı 
olup olmadığına ilişkin beyanının(55) 
doğruluğunu haczi uygularken bizzat 
kontrol eder(56). Bu bir keşif sayı
lır (57). Bu durumda icra memuru 
konuyu re'sen araştırmış olmaktadır. 
Alman Hukukuna nazaran İsviçre de 
icra memurunun araştırma ödevi geniş 
kapsamlıdır. Federal Mahkeme de tu 
fikirdedir(58). İcra memuru borçlunun 
beyanları ile bağlı değildir, borçlu
nun beyan ettiği malların var olup 
olmadığını ve gerektiğinde tamamlama 
haczine başvurma sözkonusu olduğunda 
haczedilebilecek mallar bulunup 

araştıracaktır(59).

Türk İcra Teşkilatının, İcra 
Dairesi-Tetkik Merci i-Mahkerr.e şeklin
de bir kapalı sistem oluşturan merke
ziyetçi yapısının tipik sonucu olarak 
icra hukukunda re*sen 
ilkesinin

araştırma 
aklauygulanacağı(47) 

gelebilir. Fakat, aynı yapıya sahip 
olmasına rağmen İsviçre Doktrini, 
kanuna dayanarak, taraf hakimiyeti 
ilkesinin esas olduğu kanaatindedir 
(48).

Bir fikre göre, icra hukukunda 
kamu kuvveti kullanılması münasebe
tiyle mülkiyet hakkına ve diğer 
temel haklara yapılacak müdahalelerin 
ölçülü olması gerekir, 

hakimiyeti 
genel bir kural saymak mümkün değil
dir (49). Taraf hakimiyeti sözkonusu 

bir icra organının

bulunmadığını 
İcra memuru haczi uygularken haczedi
len malın mevcut olduğuna kani olma- 
lıdır(60). Gıyaben haciz geçerli 
sayılmaz, haczedilen malların değer
lerinin ayn ayrı belirlenmesi de gere
kir (61). Aksi takdirde haciz geçer
sizdir^?). Haczi yapan memur, 
zettiği malın kıymetini takdir eder, 
icabında bilirkişiye müracaat edebi
lir (m.87, Art.97/1 SchKG), borçlunun 
mallarından alacaklının bütün alacak- 

yetecek miktarı 
(m.85/1 : Art.97/11 SchKG).

---- haczedilecek
takdir yetkisinin önemi

bu nedenle
kesinilkesinitaraf

hakimin,iken,
icra işlemini ölçüsüz bularak geçer
siz sayması imkânsızdır.

hac-

b. Vakıaların Taraflarca Getiril 
mosi-Re^sen Hareket ilkesi

Medeni usul hukukundaki, klasik 
taraflarca getirilmesi ve 

ilkesi

haczolunur 
Burada 
malın

larınavakıaların ayrımının 
ölçüde geçerli 

zaman-
araştırmare'sen

icra hukukunda ne
Alman Doktrinini son 

meşgul eden bir konudur(50).
Bir fikre qöre, medeni usul 

hukukuna ait ta İlkeler cebri icrada 
uygulanamaz(51), ancak alacak ı 
borçlunun lehe bir sonuç alabilmek 
amacıyla dava malzemesi getirmeleri
tabii karşılanmalıdır(b?).

Stürner, icra hukuku davalarını 
iki gruba ayırmakta ve basit yargı
lama usulüne tabi olan dar anlamdaki 

davalarında(ki, Türk Hukukunda 
Merciinde görülen davalara

icra
kıymetini 
ortaya çıkmaktadır(63).

memurunun

olduğu
larda c.ŞpkUlik İlkesi ve Diğer Bazı

İlkeler
şekliiikDoktrininde 

önem verilmektedir(64).
önüne gelen

Alman
ilkesine de
Bu ilke icra memurunun 
talebin (ilâmın) doğru, hukuka uygun 
olup olmadığını incelemeksizin gere- 
ken işlemi yapmasını sağlar. Alacaklı 
qekil şartlarını tamamlamış olmak 
kaydıyla icra takibi için sübjektif 
kamusal bir hak ile donatılmaktadır.

ise icra işlemine karşı itiraz 
iptalini talep

icra 
Tetkik
denktir(53),) çok az 
olarak delil

Borçlu 
yolu ileveya çok sınırlı 

cogu takibin
kullanıldığını;
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Şimdi doktrinde, eski dönemde 
kanun koyucunun esasen maddi hakika
tin bulunmasını, objektif hukuk 
düzeninin şahsi özel hukuku da kap
sayacak şekilde tatbik edilmesini 
hedef aldığı ve icra prosedürünün 
şekli kurallardan ibaret 
savunulmaktadır(76). 
başka bir yazara göre(77),
Usul ve İcra hukuku anayasal hükümle
rin somut uygulama sahasıdır, 
hukuku(icra hukuku da tuna dahildir) 
temel hakların etkinliğini sağlamaya 
yardımcı olmalıdır(78). Cebri icranın 
kamu hukukuna ait olması nedeniyle 
temel hakların kendiliğinden uygulan
ması gerektiği de ileri sürülmüş
tür (79).

edebilir (İ 767 ZPO; m. 62 vd)(65). 
Şeklilik ilkesi ölçülülük ilkesine 
ters düşmektedir. Doktrinde bazı 
yazarlar bu ilkeyi esas alarak ölçü
lülük ilkesinin uygulanamayacağını 
ileri sürmüşlerdir (66). Bu konu daha 
sonra tekrar ele alınacaktır. Türk 
hukukunda, ilamlı icra takibine 
karşı borçlunun icranın geri bırakıl
masını
şartların gerçekleşmesi ile mümkün
dür. Yargıtay istisnaen, örn. dürüst
lük kuralına aykırılık halinde, icra 
emrine itiraz edilebileceğine cevaz 
vermektedir(66a).

Takip hukukunda borçlu savunma 
hakkına sahiptir (rechtliches Gehör 
ilkesi). Ancak, bu hak cebri icranın 
Özelliği icabı kural olarak icra 
işlemi yapıldıktan sonra tanınmak
tadır (67). Borçlu bu işlemi iptal 
ettirebileceğinden bu hak kaybolma
mış (68) ve lâyıkıyla kullanılmış 
demektir.

olmadığı
yöndekiBu
Medeni

m.33'dekiisteyebilmesi,
Usul

Buna mukabil, Stürner'e göre 
(80), icra hukuku ilkeleri Anayasa 
kurallarına nazaran daha eskidir ve 
Anayasa ancak ilkelere karşı ağır 
müdahaleler yapıldığı takdirde dev
reye girmelidir.

Takip hukukunda borçlunun 
malvarlığına yapılacak "müdahalenin 
sınırlı olması ilkesi"de önemlidir. 
Alacaklının menfaati bulunmuyor ise 
veya borçlunun korunması daha önemli 
ve gerekli ise, takip yasağı ortaya 
çıkacaktır(69). Doktrinde alacaklının 
menfaatinin yokluğu konusunun ölçülü
lüğün bir alt başlığı olan "uygunluk 
ilkesi" ile irtibatlandırılması tar
tışmaya yol açmıştır(70). Bu konu 
ileride incelenecektir.

II- İCRA HUKUKU VE ANAYASA
Almanya ve İsviçre'de gerek 

Anayasa(71) gerek Medeni Usul ve 
İcra Kanunlarının hazırlandığı 19. 
yy. sonunda(72) hukuk 
sosyal devlet ilkeleri, temel haklar 
(örn.İsviçre Anayasasında mülkiyet 
hakkı) kanun koyucu için henüz yaban
cıydı. Bu ilkelerin hukuk hayatına 
girişleri bilahare ve tedricen olmuş
tur.

Anayasadaki Temel Haklara
Somut Müdahaleler

Cebri icra Anayasadaki temel 
haklarla çatışmaktadır(81). Bir icra 
işlemi, borçlunun mülkiyet, konut 
dokunulmazlığı, şahsiyet hakkı, 
şahsi özgürlükleri, insan haysiyeti 
ve yaşama hakkına müdahale teşkil 
edebilir.

Borçlunun tüm malvarlığı (m.82 
deki haczedilmezlik esasları hari
cinde) cebri icraya(hacze, artırmaya) 
konu edilebilir. Cebri icra Anayasa
daki mülkiyet hakkı (m.36) ile çatış
maktadır. Örn. Mahçuz bir malın çok 
düşük bir değerle paraya çevrilmesi 
Anayasaya aykırıdır(82).

İcra memurunun borçluya ait 
konutta arama yapması bazen Anayasa
daki konut dokunulmazlığı ilkesi ile 
çatışmaktadır(83).

Borçluyu hapis tehdidi ile mal 
beyanına zorlama(84) borçlunun bir 
işin yapılması veya çalışmasına 
ilişkin icra emrine(85), çocuk tes
limi emrine(86) karşı gelrresini hapisle 
cezalandırma(87), şahsi özgürlüklere 
müdahale teşkil etmektedir (Anayasa 
m.19/11 ; 38).

Borçlu da herkes gibi, yaşama, 
maddi ve manevi varlığını koruma ve

devleti ve

Anayasa ile usul 
ilişkisi ilk kez 1950 
atılmıştır(73).

hukukunun
de ortaya 

usulAlmanya'da 
hukukunun (icra hukukunu da kapsayan 
geniş anlamında) bu ilişkisi hakkında 

sonra doktrin çalışma
ları (74) ve özellikle Anayasa Mahke
mesi içtihatları sayesinde hararetli 
bir tartışma başlamıştır(75).

1970'lerden
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geliştirme hakkına sahiptir; 
haysiyeti ile bağdaşmayan bir

insan 
cezaya

veya muameleye tabi tutulamaz (Anayasa 
m.17/1,III). Alman Anayasa Mahkemesi 
bir kararında, kişinin (kiracının) 
fiziki varlığını tehlikeye sokacak 
tahliye ilamının 
etmemiştir(88).

genellikle Anayasadaki hukuk devleti 
ilkesine ve temel haklara dayandırıl
maktadır (94) . Bu ilke tüm kamu huku
kuna şamil olduğundan artık daya- 

önemli değildir(95). Ölçü
lülük ilkesinin (ölçüsüzlük yasağı, 
Übermassverbat) niteliği ve kapsamı
hakkında literatür ve içtihattaki
terminoloji farklılıklarına rağmen 
şu açıklamalar yapılabilir: Bir icra 
işleminin geniş anlamda ölçülü sayıla- 
bilmesi, başvurulan 
uygun (Geeignetheit), bilinen mevcut 
araçların en(yumuşağı, zararsızı)
uygunu(Erforderlichkeit) amaçla ölçü
lü olmasına(Verhaeltnismaessigkeit) 
bağlıdır(96).

Alman Anayasa Mahkemesi bir 
kararında, dar anlamdaki ölçülülük 
ilkesine geniş bir anlam vermiştir.

Bu karara göre, "Devletin(bir 
tutukluyu dış dünyadan izole eden)
müdahalesi, koruması gereken diğer 
hakları aştığı.." gerekçesiyle isa
betsizdir. "Devlet"in temel haklara

ölçülü olması 
arzu

lanan amaçla makul bir oran içeri
sinde; müdahale, amaca uygun ve bili
nenlerin en uygunu olması itibariyle
gerekli (erforderlich) olmalıdır----
.."(97).

nagı

icrasına müsaade

İcra hukuku ailenin 
ve sosyal devlet ilkesini de dikkate 
almak zorundadır. Borçlunun kendisi 
ve ailesinin geçimi için lazım olan 
bazı malları haczedilmeyecektir(İİK. 
m.82).

korunması

aracm-amaca

Alman icra Hukuku, istisnaen, 
yapılacak cebri müdahale sonuçlarının 
borçlu için katlanılamayacak kadar 
ağır olması durumunda, sosyal müla
hazalar ile borçluya icranın dur
durulması ve hatta tamamen kaldırıl
masını temine yönelik "İcradan Korun
ma" dilekçesi verme imkanı tanımış
tır (§ 765a ZPO)(89). İcra işlemleri 
ile ilgili elan muhakemede önüne 
gelen meselede hakim borçluya 
kanuni hakkını hatırlatmakla yüküm
lüdür (90).

müdahalesi aracın 
ilkesiyle uyumlu; seçilen araç

Yine Almanya'da, temel haklara 
veya Anayasanın belirli hükümlerinde 

diğer haklara(91) kamualanyer
kuvveti (cebri icra da tuna dahildir) 
kullanılması sonucu müdahale edildiği 
"Anayasa Şikayeti" yoluyla Anayasa 
Mahkemesine bir mesele olarak götürü- 
lebilir(92). Bu sayede Anayasa Mahke
mesi icra hukuku hükümleri hakkında 
görüş bildirmek imkanı 
Yüksek Mahkemenin faaliyeti ve 
diği hükmün etkileri, hangi kapsamda 
bağlayıcı olduğu konuları çalışma- 

boyutlarını aşacağı için üze
rinde durulmayacaktır(93).

Mahkemesinin 
"amaçla

Türk Anayasa 
Anayasa m. 13 çerçevesinde 
ölçülülük" kıstasına ilişkin karar
ları bulunmaktadır(98).

elde eder. olarak geniş anlamda 
hem "olaya uygunluk", 

de hukuk düzeni 
menfaat-

Kavram 
ölçülülük,
"uygunluluk"
tarafından korunan hukuki 
lerin tartılması anlamına gelen dar 
anlamda "ölçülülük" ilkelerini kapsa
maktadır (99) .

ver-
hem

mızm

Anayasadaki 
ve önemliİcra hukuku

temel haklar arasında yoğun 
bir ilişki bulunduğu gözardı edilemez.

üstünde

ve
Ölçülülük2. icra Hukukunda 

İlkesinin Yeri
Normlar hiyerarşisinin en 
yer alan Anayasanın 
ilişkin hükümleri ve 
acaba olağan

münhasıranhukukunPozitiftemel haklara 
diğer ilkeler 

kanun
ilişkin münferitmeseleleresomut

hükümlerinde (örn.İİK.m.85 V, 217,218. 
§ 803 II ZPO) Ölçülülük ilkesine
rastlanmaktadır. Kanunda boşluk 
bulunan hallerde de acaba tu genel 
ilke olarak kullanılabilir mı? Bu 
tartışmalı bir konudur(lOO).
İcra Kanununun geneline teşmil edile
meyeceği sadece icra işleri açısından

sıradan bir 
(ve İflas) Kanununda nesayılan icra

derecede somutlaştırılabilir?
İlkesi Olarak Ölçülü-1. Anayasa 

lük İlkesi İlkenin
idare

ilkesi
alanı 

ölçülülük
Klasik uygulama 

hukukunda olan
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takipten doğacak zarara katlanmak 
zorundadır; borçlunun zararını dik
kate almak çoğu zaman cebri icrayı 
felç edecektir(106). Halbuki cebri 
icranın etkin biçimde tatbiki gere- 
kir(107).

ilkeyikullanılabileceği, 
savunanlar tarafından da kabul edil
mektedir (101). İncelenmesi gereken, 
ilkenin sınırları konusudur.

bizzat

3. İcra Hukukunda Ölçülülük 
İlkesinin Kapsamı ve Sınırları

a.Taraf Menfaatlerinin Tartıl- Wieser'e göre, cüzi bir borcu 
yüzünden malı çok ucuza satılan bir 
borçlu bundan aşırı bir zarar görmek
tedir. Borçlu kusurlu olsa dahi buna 
katlanmak zorunda değildir. Eğer 
icra işleminden oluşacak tali zarar 
takibe esas olan alacaktan (alacak
lının yararından) daha az ise kabule 
şayandır(108).

Borçlu ölçülülük ilkesi yardı
mıyla cebri icrayı nihai bir şekilde 
engelleyebilir. Eğer maddi hukuka 
ilişkin talepler icra edilemez ise, 
borçlu olanlar iradî ödemeden kaçı
nacak ve sonuçta hukuk kuralları 
tatbik edilemez hale gelecektir. 
Wieser'e göre, borçlunun aşırı, ağır 
bir zarara düçar olması ile hukuk 
düzeninin kısmen felç olmasından 
biri tercih edilmektedir; burada 
kamu yararının önce geleceği şeklinde 
genel bir ilke kullanılamaz; cebri 
icrayı nihaî olarak ortadan kaldır
madığı sürece ölçülülük ilkesi uygu
lanmalıdır (109) .

ması
Cebri icra hiçbir borçlu için 

arzulanan bir yol değildir. Çünkü 
borçlu, hem ana borç ve takip masraf
larını yani asıl borcu ödeyecek hem 
de takip yüzünden mameleki bir zararla 
karşılaşacaktır. Örn. 1 milyon TL'lik 
bir borç yüzünden 2 Milyon TL'lik bir 
malı sadece borç ve takip masrafla
rını karşılayacak bir bedelle satıl
mış ise kendisi 1 Milyon TL zarardadır.

Doktrinde Wieser, icra takibi 
sonucunda oluşacak alacaklı yararı 
ile borçlu zararını karşılaştırmak 
suretiyle işlemin ölçülü olup olma
dığını belirlemektedir. Ona göre, 
bir icra işlemi, ancak borçlunun 
ödediği asıl borç ve takip masrafları 
(asıl zararı) haricinde yüklendiği 
talî zararları, asıl zarardan daha 
az olması kaydıyİa ölçülü sayılacak
tır (102). Bu denkleştirme diğer 
hukukçular tarafından eleştirilmek
tedir. Alacaklı-borçlu ilişkisinde 
tarafların eşit olmadığı alacağın 
tahsilinin ön planda olduğu ileri 
sürülmektedir(103).

Yine Wieser'e göre, cebri 
icrayı muvakkaten ortadan kaldırmak 
dahi hukuk düzenini kısmen felç 
eder; bazı hükümlerde buna göz yumul
muş iken, ölçülülük ilkesine karşı 
bu gerekçe ile çıkmak tutarlı değil
dir (110).

Ölçülülük ilkesinin
hukuka yabancı olduğu, maddi hukukun 
borçlunun

maddi

alacaklınınzararı
yararını tartmadığını ve bu yüzden 
maddi
(icra hukukunda) bu ilkenin uygulana
mayacağı savunulmaktadır(104).

c. Temel Hakların Çatışmasıhukukun cebren tatbikinde
Doktrinde, alacaklı ve borç

lunun eşitlerarası bir ilişki içeri
sinde bulundukları; Devletin takip 
ilişkisi nedeniyle bu ilişkiye katıl
ması halinde temel haklar konusuna 
müdahale

Wieser'e göre, maddi hukuk 
zararı ile alacaklının 
tartmasa da,

borçlunun 
yararını
ödeme yapmasının beklenebilir olup 
olmadığını dikkate almaktadır; borçlu 
ödeyemez durumda 
kalmakta,
olursa olsun ödemesi beklenmemekte
dir (105).

borçludan etmeyeceği; 
temel haklarının birbiri ile karşı
laştıkları (111) ; menfaatlerinin denk
leştirilmesi gerektiği(112) fikri yay
gındır .

tarafların

ise, borç baki
borçludan ne pahasına

Alacaklının takibin etkin bir 
şekilde yapılmasını isteme hakkı, 
borçlunun Devletten normatif*>- Cebri İcranın Felce Uğratıl-

geçer-
1iliğe sahip temel haklarının somut
laştırılmasını (Etkin Hukuki Korunma) 
isteme hakkı(113)

ması
Bir fikre göre, borçlu kendi 

kusuru ile başlamasına yol açtığı veya Anayasadaki
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diğer temel haklarıyla çelişmektedir; 
bu çelişki ölçülülük ilkesinin hangi 
ölçekte uygulanacağını belirleyecek, 
ilkenin uygulanması da temel hakların 
denkleştirilmesini 
tır(114).

için hiçbir neden yoktur; bunun 
belli başlı delili de icra memurunun 
ancak alacaklının talebi üzerine 
harekete geçmesidir.

mümkün kılacak- Aksi bir fikre göre, alacaklı- 
borçlu ilişkisinin somutlaştığı bir 
noktada, artık ölçülülük ilkesine 
yer yoktur, takip talebinin büyük 
bir meblağ teşkil etmesi ile müdahale, 
özellikle borçlunun uğrayabileceği 
zarar arasındaki oran dikkate alına
maz (121). Burada aynı seviyedeki 
hakların dengelenmesi değil, tespit 
edilmiş maddi hukukun tatbiki söz 
konusudur; hukuku tatbik ederken 
usul hukuku borçluya gerektiğinden 
fazla hak tanımamalı ve temel hakları

Doktrinde çoğunluk, icra huku
kuna anayasa hukukunu yaklaştırma
maktan yanadır. Bir fikre göre(115), 
icra hukuku Anayasada yer alan temel 
haklardan uzak tutulmalıdır, aksi 
takdirde taraf menfaatlerinin katı 
bir şekilde somutlaştırılarak denk
leştirilmesi ve böylece yargılama 
hukuk’ınu Anayasa mertebesine yükseltme 
veya icra takiplerini yapılamaz hale 
sokacak hatalı düzenlemelere gitme 
tehlikesiyle karşılaşılacaktır.

ilkesini
reddeden Jauernig'e göre(166), icra 
hukukunda Devlet, eşitlerarası iliş
kiye, ihkak-ı hakkı yasakladığı için 
girmektedir, burada kamu hukukunda 
görülen ast-üst ilişkisi yoktur.

gündeme getirmemelidir; konu Anayasa 
Mahkemesine intikal etmiş ise, artık 
orada ölçülülük ilkesinin uygulanması 
problemi tartışılmamalı ve sadece 
temel hakların somut durumu ele 

Wieser * e

Ölçülülük açıkça

göre,alınmalıdır(122). 
icra işlemi ile ulaşılması mmuhtemel 
olan yarar, hedeflenenden daha düşük 

böyle durumlarda oluşacak 
kabul edilebilir niteliktedir; 
takip gerçekten yapılabilir

halde

olabilir;Buna mukabil, Devletin alacaklı 
yerine(117), alacaklıyı tatmin etmek 
için egemenlik gücünü kullandığı ve 
bunu yaparken Hukuk Devleti ilkesi 
uyarınca Kanuna ve Anayasadaki temel 
haklara ve ilkelere bağlı olduğu da

Böhmer1 e

zarar 
fakat
nitelikte olmalıdır, 
artık takip elverişsizdir ve uygunluk 
ilkesi (Geeignetheit) uyarınca geçer- 

ölçülülük ilkesine

aksi

sizdir, artık 
müracaata gerek kalmaz(123).sürülmüştür(118).ileri

göre(119), Devlet, örneğin borçlunun
üçüncü c. Anayasadaki Eşitlik İlkesimülkiyet hakkını kaldırıp, 

bir şahsa naklederken ağır ve kapsamlı 
bir müdahalede tulunmaktadır, tu 
müdahale Anayasadaki ilkelere (Hukuk 
Devleti-Eşitlik-Ölçülülük ilkelerine) 
riayet edilmiş olması şartıyla kabule 
şayandır.

haklarını 
bu ilke icra

temelFertlerin
garanti altına alan 
hukukunda borçlu karşısında alacak
lıya keyfi olarak imtiyaz tanınmasını 

Böhmer'.e göre, taraf- 
korunmaya değer menfaatleri

önlemektedir.
ların _ .
haklı bir denge, münasip bir oran 
içerisinde tutulmalıdır(124).
İcra Hukuku temel haklar ve ölçülülük 
ilkesi açısından kötü bir manzara 
arzetmektedir; Devletin cebir tekeli 
qeniş ölçüde alacaklıya terk edılmış- 

alacaklınm hangi cebir vasıta- 
kullanılacağını belirleyebil- 

Devleti ilkesine aykırı 
alacaklının bir

d. Alacaklıyı Tatmin Etme ile AlmanSağlanacak Kamu Yararı
icraBir fikre göre(120), 

işlemleri bir alacağın teminat altına 
alınması veya alacaklının tatmin 
edilmesine yöneliktir,

tatmine yönelik olanların 
para değeri ile net bir Şekilde 
belirlenmesi mümkündür; bu açıklık 
yarar ve zararın tartılmasına yanı 
ölçülülük ilkesinin uygulanmasına 
imkân vermektedir; icra işlemlerinin

tatmini olduğuna

bunlardan
tir;alacaklıyı larının 
mesi Hukuk 
düşmektedir; Devlet, 
kolu gibi davranamaz, sadece hukuku 

uygular: tu yüzden yaptığı 
alacaklı istediği 

sorumlu ola- 
kollanması eşit- 

Temel

korur ve
müdahalelerden,alacaklının

sağlanmasında herşeyden 
bir kamusal yarar da 
göre, orantılılık 5 ölçü- 

tatbik edilmemesi

olsa bileamacı, 
ve bunun 
önce gelen
bulunmadığına
lülük ilkesinin

için yapmış 
çaktır; alacaklının

ilkesine aykırıdır(125;.
niteliğindeki butunlik

haklara müdahale
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lerinin uygulama aracıdır; temel 
hakları somutlaştıramadığı oranda 
muhtevasından kaybediyor demektir; 
Devlet organları (burada icra organ
ları) temel haklar ile bağlıdır, bu 
haklara müdahale sonucu doğuracak 
bir işlem yapması sözkonusu olduğunda, 
bu işlemin kanuna, Anayasa hükümle
rine, yani Hukuk Devleti-Eşitlik-Ölçü- 
lülük ilkelerine uygun olup olmadığını 
incelemek zorundadır(13 3).

kamusal tedbirler, öncelikle Anayasada 
kaynağını bulan ölçülülük ilkesine 
uygun olmalıdır(126).

f. Borçlunun Kusuruna Katlanması
Wieser'e göre(127), icra huku

kunda "takip yapılmasına borçlu 
sebebiyet vermiştir, zararına da 
katlanmalıdır" denilemez. İcra hukukimin 
alacaklının ödeme talebini ve borçlu
nun yükümlülüğünü nazara aldığı bir 
gerçektir, fakat bunun da bir oranı, 
ölçüsü vardır, onun bilistisna zarara 
katlanması kabul edilemez. Borçlunun 
uğrayacağı zarar ile alacaklıya sağ
lanan menfaat orantısız olmamalıdır; 
öte taraftan icra takibi ölçülülük 
ilkesinin uygulanması yüzünden tama
men engellenmemiş olmalıdır. Yine 
Yazara göre, "borçlu bu duruma sebe
biyet vermiştir" demekle aslında 
bilinç altında yatan ve vicdanın 
sesi olan "borçlunun zararı dikkate 
alınmalıdır" emrinden kaçılmaktadır; 
hukuk düzeni, yükümlülüğünü ifa 
etmemiş bir borçlunun nisbetsiz bir 
zarara uğratılmasını haklı kılmaz; 
borçlu zora düşmeden uygulanan bir 
işlem prensip olarak ölçülüdür; 
yaşama hakkını sona erdiren, ağır 
bir hastalığa yol açan bir işlem 
orantısızdır(128).

Lippross'a göre madem ki, 
borçlu alacaklıya bu kadar zaman 
kaybettirmiştir o halde bu zarara 
katlanmalıdır(129). Wieser'e göre(130), 
mütemerrit borçlunun kendisine dolaylı 
yoldan zarar vermesi makul karşılana
bilir ama, bu zararı devletin doğru
dan doğruya cebri icra kuvvetini 
kullanarak vermesi farklı bir şeydir 
ve kabul edilemez; Lippross gibi 
sadece çok düşük fiyatla yapılmış 
satışı ölçülülük ilkesine göre değer
lendirmenin bir anlamı yoktur.

Hakim Böhmer'e göre(131), icra 
hukuku bir yandan Devlete mal sahibi 
borçluya karşı cebir kullanma yetkisi 
verirken öte yandan 
müdahaleye sabretme, 
yükler, ölçülülük ilkesi gereğince, 
borçlunun sabretme ödevi de 
değildir;
ulaşılmış ise artık borçlunun daha 
fazlasına katlanması istenemez(132).

g. Temel Haklar ve Usul Hukuku
Yargılama Hukuku (buna icra 

hukuku da dahildir) Anayasa hüküm-

h. Müdahalede Kullanılan Aracın
Yumuşaklığı

Cebri müdahalede kullanılan 
araç, bilinenlerin en yumuşağı, 
zararsızı ise, artık müdahalenin 
sonucu ne kadar ağır olursa olsun 
hukuka aykırı sayılmayacaktır(134). 
Gaul, bu sayede borçlunun icradan 
korunma talebi ile alacaklının takip 
talebini etkisiz hale sokması ve 
hukukun tatbikini engellemesi yolunun 
kapatılabileceği 
Yazar, Anayasa Mahkemesinin tahliye 
ilamının icrasına engel olan kararını 
da(136) eleştirmektedir. Ona göre, 
kiracının evden tahliyesinin yarata
cağı intihar tehlikesinin kiracının 
bir bakımevine nakledilmesi ile 
telafi edilmesi mümkündür; Yüksek 
Mahkemenin ölçülülük ilkesine ilişkin 
bu yegâne kararı
aslında icra hukukunda ölçülülük 
ilkesine ilişkin herhangi bir Anayasa 
Mahkemesi içtihadı da mevcut değil- 
dir(137).

fikrindedir(135).

hatalı olduğundan

i. Ölçülülük İlkesinin Kulla-
nıldığı Alan

Bir yazara göre, bu ilke alelade 
nitelikteki icra hükümlerini menfaat
ler dengesine aykırı düştüğü için 
smırlayamaz, sadece kanunda boşluk 
bulunan yerlerde kullanılabilir(138).

Wieser, bu görüşün ölçülülük 
ilkesinin dolaylı yoldan kullanılma
sına karşı çıkmadığını, 
maddenin yorumunda bu ilkeden yarar
lanılabileceğini 
söylemektedir, 
tasvip edip, doğrudan kullanılmasını 
reddetmenin 
yoktur(139).

biryani,
borçluya bu 

katlanma ödevi kabil ettiğini 
Wieser'e göre, bunu

sınırsız 
alacaklıyı koruma amacına haklı bir gerekçesi

Stürner'e göre, ölçülülük
ilkesi genel bir hakkaniyet ilkesidir. 
Somutlaştırılırken her hukuk alanı 
için farklılıklar arz eder. Anayasayı
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ölçüsüz olduğu söylenebilir.somutlaştırmak, icra hukukunun kendi 
maksimlerine düşen bir görevdir, çok 
genel nitelikte olan Anayasa ilke
leri doğrudan icra hukukuna ithal 
edilemez(140). Ölçülülük ilkesinin, 
mevcut hukuk sistemine uygun olmadığı 
ve hukuki ihtilafların yeni baştan 
düzenlenmesi halinde kullanılabilir 
hale geleceği, mevcut haliyle ölçü
lülük ilkesinin hukuk güvenliği 
ilkesine aykırı bulunduğu ileri 
sürülmektedir(141). Wieser'e göre 
(142), Stürner, bu yüzden "somut 
olayda ağır bir haksızlık" yapılmış 
olsa bile buna katlanılması"nı iste
mektedir; Wieser'e göre, medeni usul 
hukuku cebri icranın doğuracağı 
zararı dikkate almadığından zarar 
ilk defa icra safhasında hesaba 
katılır, bu nedenle hukuki ihtilaf
ların yeniden tanzimine gerek yoktur; 
hukuk güvenliğinin sarsılması ise, 
ancak alacaklı ve borçlunun çeşitli 
menfaatleri 
ortaya çıkabilir. Eğer "olayda ağır 
bir haksızlık yapılmış" ise, işlemin 
ağır (ölçüsüz) olduğu kabul edilmeli
dir.

Haciz yolu ile takip, borçluya 
mahçuz malı kullandırtmadığı veya 
mal üzerindeki tasarruf yetkisini 
kısıtladığı için (m.86 ve 91 : § 136 
BGB ve 9 23 I 1 Cebri Artırma 
(ZVG) ) zarar verir. Meri kanunlar 
bu zarar üzerinde durmamışlardır. Bu 

talebindeki

Kanunu

tutarlatakipzarar
ölçülü (Wieser'e göre, takip talebi 
tutarından az)(143) olmalıdır.

a. Hacizde Tertip Esası ile 
Ölçülülük ilkesinin ilişkisi

İcra memurunun cüzi bir takip 
tutarı yüzünden borçluya ait menkul 
bir mal mevcut iken doğrudan gayri
menkul bir malı haczi İsviçre İcra 
İflas Kanununa göre yasaktır(Art.85). 
Hacizde tertip kuralı uyarınca borç
lunun sırasıyla menkul 
gayrimenkul malları ve üçüncü kişi- 

(Mobilia-immobilia- 
Bu sıra

malları,

deki alacakları
haczedilebilir.alındığındadikkate nomina)

verilecek zararın ölçüsüz olmasını 
önlemeye yöneliktir. Türk İcra İflas 
Kanunu hacizde tertip kuralını daha 

bir şekilde benimsemiştir.esnek
Borçlu haczolunan gayrimenkulü artır-

itfasına4. Ölçülülük İlkesinin Haciz 
ve Paraya Çevirme işlemlerine Etkisi

Cebri
bir paranın 
yolu ile takip, bir şeyin teslimine 
mütedair takip vs. gibi çeşitlidir 
ve genellikle haciz yolu ile takipte 
olduğu üzere malın haczi, paraya 
çevrilmesi ve icabında cebri idaresi 
gibi birkaç icra işlemini birarada 
barındıran karmaşık bir yapıya sahip
tir. Bu karmaşık yapı, ölçülülük 
ilkesinin icra işlemlerine uygulan
masında genel ifadeler kullanılmasını 
Önlemektedir. Biz de bu nedenle, 
ölçülülük ilkesinin sadece haciz ve 
paraya çevirme işlemleri üzerindeki 
etkilerini inceleneye çalışacağız.

maya çıkarılmadan borcun 
yetecek menkul mal veya vadesi gelmiş 
sağlam alacak gösterirse haciz baki 

üzere önce gösterilen mal 
alacak da haczolunur(m.85/III). 

İnsiyatif borçlunun elinde
dir. Kanuna göre, haczi koyan memur 
borçlu ve alacaklının menfaatlerini 
mümkün olduğu kadar telif etmekle de 
yükümlü bulunduğundan (m.85/Vl) 
paraya çevirme işlemi için değerine 
satiLması ihtinali daha yüksek olan ve 
borçlu için daha az zarara yol açacak 

mala veya alacağa

icrada takip yolları, 
ödenmesine dair haciz kalmak

veya

menkulolan 
yönelecektir.

b. Meskenin Iiaczedilemezliği 
ile ölçülülük ilkesinin ilişkisiEsası

konu edilebilecek mallar 
önemli bir

Hacze
arasında gayrimenkuller 
yere sahiptir. Ancak borçlunun gayrı- 
menkulü oturduğu evi ise o haczedile- 
mez(m.82, b.12). Bu esas, icra işle
minin ölçülü olmasını sağlamak ıçm 

Alman Hukukunun mesken

olarak,normal
talebi-haciz-paraya 

çevirme-paylaştırma safhaları bulunur. 
İhale bedeli paylaştırma yapılana

malvarlığmdadır.
yüzünden

Bir takipte
alacaklının

kadar borçlunun 
Paranın paylaştırılması 
borçlunun kayba uğraması doğal karşı
lanır, paylaştırma işlemleri olçulu 
yani orantılıdır. Buna karşılı 
haciz ve paraya çevirmeden oluşan 
bir zarar nedeniyle icra işleminin

konulmuştur. ,. . .
haczine cevaz vermesi, doktrinde 
"sosyal hukuk devleti üçüncü kışının 
(alacaklının) yararı için borçluya 
bu kadar zarar vermez" gerekçesiyle
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farktan daha büyük olmalıdır, örn. 
Muhammen kıymeti 1.000.000 TL'lik bir 
mal
artırmaya çıkartılsa bedelin 1.000.000 
-300.000=700.000 
asgari
Eğer 700.000 TL'sına satış yapılırsa 
borçlunun muhammen kıymet ile artırma 
bedeli arasındaki 
kaybı alacaklının 
yararına eşit olur ki bu artırma 
işlemi ölçüsüz bir işlem sayılır; 
takip tutarı küçüldükçe asgari pay 
miktarı
talebi küçüldükçe borçluya zarar 
verme imkânı daralmalıdır. Wieser'e 
göre, bu formül kanundaki % 50 ora
nından daha adildir ve uygulanması 
da kolaydır(150). Hemen belirtelim 
ki, doktrinde tu teklif benimsenmiş 
değildir. Yaygın fikre göre, sadece 
gayrimenkuller hakkında var olan 
belirsizlik, Cebri Artırma Kanununun 
% 50 şartını öngören § 85a hükmünün 
ihdası ile giderilmiş bulun'makta- 
dır(151).

eleştirilmektedir(144). Sosyal hukuk 
devletinin garanti altına aldığı 
mülkiyet hakkı, bireye şahsiyetini 
geliştirebileceği serbest bir hareket 
alanı sağlamak zorundadır; mesken, 
hayatın idamesinde çok önemli bir 
yere sahiptir, bu nedenle mesken 
haczi başvurulabilecek son çare 
olmalıdır(145). Alman Doktrininde 
hacizde tertip esasını, Müşterek 
Hukuka ait demode bir kurum olarak 
nitelendiren hukukçular da vardır(146). 
Bu son fikre göre, hukuk sisteminin 
görevi, gayrimenkulün ucuza satılma
sını önlemekten ibarettir; buna 
dikkat edilmesi yeterlidir(147). 
Kanaatimizce Türk Hukukundaki, yumu
şatılmış tertip esası en gerçekçi 
çözüm tarzıdır. İsviçre'deki gibi 
katı bir sistem somut olayda borçlu 
için daha külfetli sonuçlara yol 
açabilir, borçlu için bir menkul 
mala nazaran bir gayrimenkul malının 
haczi daha katlanılabilir bir olay 
olabilir. Türk mevzuatı, alacaklıya 
borçlunun malları arasından kurbanını 
seçme şansı tanıyan Alman Hukukundan 
da daha insanidir. İcra memuru taraf
ların menfaatine uygun düşecek tarzda 
(bir ölçüde yarar ve zarara orantı
sına dikkat ederek) işlem yapacaktır. 
Bu inisiyatifin yerinde kullanılma
ması halinde taraflar şikayet yoluna 
başvurabilirler.

c. İhalede Asgari Bedel Aranması 
ile Ölçülülük ilkesinin ilişkisi

300.000 TL'lik bir takip için

TL'sini 
701.000 TL olması

aşması, 
gerekir.

300.000 TL'lik 
300.000 TL'lik

yükselmeli, alacaklının

Bu bağlamda karşılama ilkesinin 
hukukumuzda nasıl anlaşıldığına da 
değinmeliyiz. Bir fikre göre, karşı
lama ilkesi sadece oran(yüzde) ve 
rüçhanlı alacakların karşılanmasına 
yöneliktir(152). Yargıtay'ın da bu 
yönde kararları vardır(153). Uyar'm 
naklettiğine göre, Yargıtay son bir 
kararında ihale artırma bedelinin 
paraya çevirme ve paylaştırma masraf
larını da aşması gerektiği inancmda- 
dır(154).
ilkesi rüçhanlı alacaklıları kollar
ken, bu meyanda borçlu malını ucuza 
satılmaktan da korumuş olmaktadır. 
Karşılama ilkesi ölçülülük ilkesi 
ile bu yüzden ilişki içerisindedir.

Bu noktada bizatihi mahçuz 
malın kıymetinin tahmini, takdiri de 
önemlidir, 
takdirin ideal 
faraziyesine dayanmaktaydı, 
somut olayda malın kıymeti düşük 
tutulmuş, borçlu da m.128'deki imkâna 
rağmen itiraz etmemiş ve mal bu
değer üzerinden satılmış olabilir. 
Bu satışın sonuçlarına, borçlu aşırı 
bir zarar görse bile katlanacaktır. 
Bunun aksi de olabilir. Örn. 
dilmiş bir gayrimenkule ha taen yüksek 
bir kıymet takdir edilebilir, bu
fiyata alıcı çıkmayınca paraya çevirme

ihaledeKanunumuz artırma
bedelinin malın muhammen kıymetinin 
% 75'ine, 
ikinci artırmada % 40'ma ulaşmasını 
öngörmektedir. İsviçre'de oran(yüzde) 
şartı ve ona bağlı olarak 2. artırma 
1949 değişikliği ile(148) terk edil
miştir. Almanya'da yeni konulan bir 
hükümle ilk artırmada % 50
aranmaktadır(149). Bu hükümler önce
likle

Kanaatimizce, karşılama
bu sağlanamazsa yapılacak

oranı
Yukarıdaki açıklamalar 

biçimde yapıldığı 
Halbuki,

borçluyu korur. artırmada
yapılan teklif Kanunun aradığı miktara 
ulaşmamış ise borçlunun 
demektir. Ayrıca alım-satım fiyatla
rında istikrar sağlanmasının ekonomik 
ve sosyal yararları bulunmaktadır.

zararı var

Alman hukukçu Wieser'e göre 
kanundaki oran (% 50) yetersizdir; 
ulaşılan artırma bedeli, 
kıymet ile orantılı, yani muhammen 
kıymet ile takip tutarı arasındaki

Hacze-muhammen
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işlemi başarıya ulaşamayacaktır. Bu 
son faraziye de malın kıymetinin 
yeniden belirlenmesi lazımdır. Bu 
ise ancak iki yıl sonra (m. 128 II) 
mümkündür. 
bunun herzaman 
belirten Wieser'e göre, bu kıymet 
yine de baştan doğru tahmin edilmeli 
ve ona sadık kalmmalıdır(155). Bu 
konuda bir olgudan da bahsetmeliyiz. 
Bir mal, cebri artırma ile satıl
dığında genellikle hakiki piyasa 
değerine ulaşılamaz. Bu icra yolunun 
dezavantajıdır(156). İcra yoluyla 
satışa malın tahmin edilen kıymete, 
istenilen uygun zamanda ve yerde 
satılması garanti edilemez. Bu yüzden 
borçlu kollanacak diye asgari pey 
sınırı yüksek tutulamaz(157). Bu 
açıdan ölçülülük ilkesinin tatbiki 
de çok zordur.

rişli işlemler yapılırsa muhakeme 
masraflarından da tasarruf sağla- 
nır(164).

Uygunluk ilkesi alacaklı ve 
kamunun yararına dayanan bir hukuk 
ilkesidir, fakat bir hukuk normu 
olmadığı için elverişsiz bir işlem 
kendiliğinden geçersiz sayılmayacak
tır.^ İcra memuru elverişsizliği 
aşikâr olan işlemi geçersiz sayma- 
lıdır(165). Örn. hacze iştirakte, 
rüçhanlı alacakların çokluğu yüzünden 
tatmin olamayacağı anlaşılan bir 
alacaklının satış talebinin elveriş
siz olduğu aşikârdır(166). Türk 
Doktrininde Kuru, borçlunun üçüncü 
bir kişiye rehnedilmiş olan malları
nın icra dairesi tarafından rüçhanlı 
alacaktan fazla bir fiyata satıla
cağını umuyorsa haczedebileceğini 
belirtmektedir(167). Halbuki Alman 
Doktrini ümitsiz durumlarda dahi 
haczin tatbikinden yanadır(168).

Alman Hukukuna göre, 
yapılabileceğini

5. Bir Alt Ayrım Olarak Uygun
luk İlkesi

Bazı işlerin elverişsiz olduk
ları ilk bakışta anlaşılmaz, şüpheli 
durumlarda işlemin ait olduğu takip 
yoluna ve işlemin niteliğine göre, 

tarafların menfaatleri de

Wieser,
hasılatı, paraya çevirme ve muhakeme 
masraflarını aşmayacağı kesin olan 

haczolunamayac.ağı(158),

DoktrinindeAlman

şeylerin
takibin amacına ulaşması için gerekli 
ise, icra memurunun borçluya ait 
evde arama yapabileceği(159) hüküm
lerinden hareketle ölçülülük kavramı 
içerisinde yer alan uygunluk unsurunu 
ayrı bir ilke olarak ele almakta- 
dır(160).

ve ayrıca 
dikkate alınarak bir çözüme varılmak 
gerekir(169). 
bir mala ilişkin cebri arttırmanın

ancak

gayrimenkulWieser,

arttırmaolmadığınınuygun
işlemi tatbik edildikten sonra anlaşı
lacağını söylemektedir(170). Stürner'e 
göre,
dırılmalıdır",

••Şüpheden alacaklı yırarlan- 
aksitaraftar top- 

Stürner de
doktrinde

layamamış bir görüştür, 
ilkeyi kanun hükümleri ile sınırlı 
bir şekilde kabul etmektedir(161).

Bu, halde hukuki
sağlanamaz, onun yerine 

tatbikinden imtina edilmiş
korunma 
hukukun
olunur; normlar hiyerarşisinde Ana
yasa 'nm altında yer almış olan 
olağan kanunlar uygulama açısından 
hata yapılmasına bir ölçüde gözyum- 
makta ve bir hareket alanı tanımak
tadırlar, bir icra işlemini yaptır
mada tarafın bir çıkarı bulunduğu 
yanılgısı, hemen Anayasa kurallarına 
aykırılık olduğundan bahsedilmesini 
gerektirmez(171).

Wieser'e göre, icra işleminin 
alacağın ve takip masrafları- 

tahsilidir(162). Mesele tarafla-
incelenmeli-

amacı, 
nın
rın yararı açısından 
dir(163); elverişsiz bir işlem taraf
ların aleyhindedirj Örn. borçlunun 
mal varlığının çok cüzi olması yüzün
den alacaklının hacze 
iştirak etmesi sonucunda, hem borç
lunun tasarrufuna engel olunmuş,

tatmin edilmiş

ümitsizce

Wieser'e göre, bazen borçlunun 
konutunda arama yapılması ve borçluyu 
hapis tehdidi ile yeminli bir taah
hütte bulunmaya zorlaması uygunluk 
ilkesine
evde hacze konu olabilecek bir mal

evde 
bir malı

hemde alacaklı geç 
veya hiç tatmin edilmemiş olacaktır. 
Elverişsiz bir işlem kamu yararına

Devlet alacaklıya 
toplumda

da ters düşer. 
yardım etmek zorundadır, 
adalet mekanizmasının beyhude işlerle 
meşgul olduğu izlenimi uyandırılma-

etkinliğini 
sadece elve-

Borçluters düşmektedir.

bulunmadığını beyan etmiş ise, 
arama yapmak, herhangi 
elinde bulundurmuyorsa malı olmadığınamalı, hukuk düzeninin 

muhafaza edilmelidir;
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6. Ölçülülük İlkesinin İspat 
Hukuku Problemleri

dair yemin ettirme ve hapis işlemle
rinin uygun olmadığı aşikârdır(172).

Stürner'e göre(173), arama ve 
taahhüte zorlama işlemleri esasen 
cebri icranın basit ispat ve delil 
malzemeleridir, icra hukuku üzerin
deki etkileri tali nitelikte ve 
dolaylıdır. Nitekim Ceza Usul Kanunu 
§ 244 II'ya göre de muhakeme kural
larına uygun olarak yapılan açıklama
ların hukuki korunma talebi ilkesi 
ve delil ikamesinin müdahale etkisi 
tartılarak sonucunda, değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceğine karar veri
lir; dilekçelerden tamamen kullanış
sız olan reddedilir. Usul hukuku 
yıllardan beri temel haklarla bir 
uyum içerisine girmiş durumdadır; 
bir delilin 
ilişkin bir hüküm yanlış olsa da 
anayasal hukuki korunma talebine 
veya Anayasa hukukundaki ölçülülük 
ilkesine aykırılık teşkil ediyor 
denilmez; "Tamamen kullanışsızdır" 
kıstası ile delilin kullanılmasını 
önleyen metodların yol açacağı teh
like, delilinin 
dirilmesi yasağının çiğnenmesi 
çaktır ki, bu değil Anayasa, olağan 
usul kanunundaki temel bir konuya 
geri dönüş teşkil eder.

Ölçülülük ilkesinin uygulana
bilmesi için müstakbel icra işleminin 
vereceği
şarttır. Bunun ölçüsü ise "kuvvetli 
bir ihtimal"dir(176). İspat yükünün 
aidiyeti, açıklanamayan vakıanın ne 
ile ilgili olduğuna bakılarak tayin 
edilecektir.

muhtemel olmasızararın

Açıklanamayan 
cebri icradan doğacak zararın türü 
ve miktarı hakkında ise borçlu, 
takip edilen alacakla ilgili ise, 
alacaklı ispat yükü altındadır. Bu 
yük, vakıaya yakın görülen kişiye 
verilmiş olmaktadır(177).

vakıa,

SONUÇ
İcra hukuku, bütün hukuk dal

ları gibi, herşeyden önce, çatışan 
menfaatleri, egemen sınıfın koruduğu 
toplumsal düzen açısından en doğru 
ve adil saydığı yolda uzlaştırmak 
amacını gütmektedir. İcra hukukunun 
klasik, önde gelm aracı olan kapitalin 
korunması(178), bugün sosyal hukuk 
devleti ilkesi ve onun somut bir 
örneği olan ölçülülük ilkesi taraf m- 

sınırlanmak 
karşı karşıyadır.

kullanışsız olduğuna

peşinen değerien- 
ola-

dan durumuyla

Ölçülülük ilkesinin icra huku
kunda belirli bir yeri eskiden beri 
bulunmaktadır. Fakat bu ilkenin

Uygunluk incelemesinin 
yönde sonuçlanacağının meçhul olması 
hukuki güvenlik ilkesine aykırıdır. 
Bu işlemin uygun olup olmadığının 
somut olaya göre değişmesi haksızlığa 
yol açabilir. Wieser'e göre, bu 
sakıncaların önemi yoktur(174).

ne

toplumsal yapıdaki gelişmelere paralel 
olarak daha geniş bir şekilde uygu
lanması gerekmektedir. İcra işlem
lerinin ölçülü olması, meri kanundaki 
icranın ertelenmesi ve şikayet müesse- 
selerini (m.33 ve 16 İİK) 
suretiyle 
Kanunun ruhu 
izin vermemektedir. Bu ilkenin modern 
kanunlardaki gibi (örn. Almanya'da 
ZPO) borçlunun aczine engel olacak 
hükümler konulması sayesinde hukuk 
hayatına aksettirilmesi icap etmek
tedir. Bu noktada mukayeseli hukuktan 
yararlanılabilir.

Uygunluk ilkesi genel bir ilke 
sayılırsa, icra memurunun vaptığı 
işlemin elverişli olup olmadığını 
gözden geçirmesi ve şikayet halinde 
ilgili merciin (Almanya'da mahkeme
nin ) bunu kontrol etmesi gerekecektir 
ki bu da

zorlamak
de sağlanamaz. Mevcut 

ve sistematiği buna

zaman kaybı ve iş yükü 
Alacaklı da sonuçta haklı 

ise, alacağını geç almış olacaktır. 
Wieser'e göre, 
abartmamak lâzımdır, çünkü 
belirli,
gözükmeyen işlemler 
muhtaç olacaktır(175).

demektir.

bu dezavantajı da 
sadece

uygunsuzluğu aşikâr olarak 
incelenmeye

Ancak unutmamak gerekir ki, 
insanileştirilmesi icranın 

bertaraf edilmesine de yol açamaz. 
İcra işleminin sonucu aşırı, olağan
üstü derecede borçluya zarar verdiği 
hallerde tartışma konusu yapılabilme
lidir. İcranın etkisini hafifletmek, 
icra hukuku sistemini inkâr

icranın

Kanaatimizce de uygunluk ilkesi 
ayrı bir ilke olarak ele alınamaz, 
fakat belirli hükümlerin 
etkili olacağı kabul edilebilir.

yorumunda
anlamı
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taşır ve bu ülkemizde son zamanlarda 
açıkça görüldüğü gibi kanun dışı 
alternatif arayışlarını yaygınlaş
tırır (179). Bu bakımdan toplum düze

ninin geneli ve ekonomik yapı dikkate 
alınarak alacaklı ve borçlu menfaat
lerinin hassas bir şekilde dengelen
mesi gerekmektedir.

Dipnotları

(12) Stein/Jonas/Münzberg,vor § 704
no.16-17.

(1) Aynı fikirde Othmar Jauernig, 
Zwangsvolİstreckungs-und Konkursrecht 
17.Auflage,München 1985, § 1 X. Der Inhalt des 

JZ 1955,
(13) Gerhard Lüke,
Pf aendungspf andrechts, 
s.484,485.
(14) ZÖller/Stöber, ZPO, 15.Auf1., 
1987, vor § 704 no.l.

(2) Geniş açıklama İsviçre Hukukunda 
bkz. Fritzche/Walder, 
bung und Konkurs nach schweizerischem 
Recht, Band I, Zürich 1984, § 1 no: 
2-3,5-8. Alman Hukuku için Jauernig, 
§ 1 III, 31 I.

Schuldbetrei-

(15) Rosenberg/Gaul/Schilken, Zwangs- 
vollstreckungsrecht, 10.Auf1,München 
1987, § 1 III 1; Baur/Stürner, 9 1 no 
9-11 ve orada anılan RGZ 128, 81,85 
Aynı sonuç için bkz. Kommentar zur 
Zivilprozessordnung, Neuwied-Darmstad 
1987, AK-ZPO, Schmidt von Rhein, S 
704 no.l.

(3) § 765a ZPO.
(4) S 753 ZPO.
(5) Mehaz 1889 t.li İsviçre Federal 
İcra İflas Kanunu m.l ve m.2.
(6) Rudolf Bruns, Zv/angsvollstreckungs-
recht, Berlin-Frankfurt 1963, § 1
III 2 fakat yazar ihtiyatı elden 
bırakmamakta ve icra hukukunun tek 
bir teoriye bağlanamayacağını, 
bin safhalarına göre, 
gibi) farklı 
çıkabileceğini 
19 III 2,3 a).
(7) Wolfram Henckel, 
und Materielles Recht,
1970.s.314.

(16) Rosenberg/Gaul/Schilken, §1111
§ 7041, Stein/Jonas/Münzberg, vor

II.taki-
(17) Rosenberg/Gaul/Schilken, § 1 III 
1,21 3.
(18) Jauernig, § 8 II : Baur/Stürner, 
§ 1 no.9 vd.
(19) Jauernig, § 8 II.
(20) Baur/Stürner, § 1 no.9-10.
(21) Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, 
C.I, İstanbul 1988, s.25-27; İlhan E. 
Postacıoğlu, İcra Hukukunun Esasları, 
İstanbul 1982, s.4,21; Saim Üstündağ 
İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 
1984,s.10: (icra memurunun vazifeleri
nin niteliği hakkmdaki bölümde).

orada anılan

(haciz, satış 
teorilerin ön plana 

kabul etmektedir(§

Prozessrecht
Göttingen

(8) Bkz. Baur/Stürner, Zwangsvoll- 
streckungs-und Vergleichsrecht,11. 
Auflage, Heidelberg 1983, § 1 no, 5 
vd.; Rolf Stürner, Prinzipien der 
Einzelzwangsvollstreckung, ZZP 99,
s.291 vd.
(9) Kamu hukuku taraftarları: Stein/

§ 704, (22) Üstündağ, s. 158 ve 
Jaeger,m. 89 no.5
(23) İBK.26.6.1953 t., E.14,K.6, RG. 
24.8.1953 ve 8489 s.(Talih Uyar, 
İhale ve İhalenin Bozulması, 2.Bası, 
Manisa 1988, s.858-860.)

Jonas/Münzberg,ZPO,19 78,vor
.16-17: Baumbach/Lauterbach/Hartmann,

ZPO, 46.Aufl., M-hcten 1988, Grundz.S 704 1 
C : Gerhard Lüke, Die Öffentlichrecht- 
liche Theorie der Zwangsvollstreckung 
und ihre Grenzen, Frankfurt 1953.

no

§ 704 m.115 II,(24) m.85 III (Art.95 III): 
(Art.125 II).
(25) Buna mukabil 
cebri icra dört ayrı organ 
yerine getirilmektedir.

(10) Stein/Jonas/Münzberg,
no.16-17 ;
Einl.no.210 vd.
(11) Bu kurum için bkz. ayrıca 
Wach, Rechtsschutzanspruch, ZZP 32,
s.l vd.(21).

vor
Stein/Jonas/Schumann,

Alman Hukukunda 
tarafından 

Bu konuda
Adolf

111



toplu bilgi için bkz. Stürner, s.311 (38) Karş. Josef Esser, Vorverstaend- 
nis und Methodenwahl in der Rechts- 
findung, Frankfurt 1970, s.168 vd., 
s.202-203.
(39) AK-ZPO Schmidt von Rhein, vor § 
704 no.3.
(40) Rosenberg/Gaul/Schilken, § 5 VI

vd.
(26) Bilge Umar, İcra ve İflas Huku
kunun Tarihi Gelişmesi ve Genel 
Teorisi, İzmir 1973, s.41-42.
(27) Bkz. Max Guldener, Zivilprozess- 
recht, 3.Aufl., Zürich 1979, s.49; 
Fritzche, Schuİdbetreibung und Kon- 
kurs, 2.Auf1., 1.Halbband, Zürich 
1967, s.28 vd, 38. fakat aynı açıklık 
Walder tarafından hazırlanan 1984 
yılı basısında görülmemektedir.

I.
(41) Stein/Jonas/Miinzberg, vor § 704 
no.75; Stürner, s.306-307; AK-ZPO, 
Schmidt von Rhein vor § 704 no.31.; 
Fritzche/Walder, 3 12 I.
(42) Gaul, § 5 VI 3; AK-ZPO, Schmidt 
von Rhein, vor § 704 no.31-32.
(43) Rosenberg/Schwab, Zivilprozess- 
recht, 14.Auf1., München 1987, § 77 
III 1, s.432.
(44) Yeni eğilimlerin varlığını 
Gaul1de görmekte ve fakat tasvip 
etmemektedir. Rosenberg/Gaul/Schilken, 
§ 5 VI 3.

(28) Bkz.Hans-Friedhelm Gaul,
Reform des Zwangsvollstreckungsrecht, 
JZ 1973, s.473 vd, 475-476. ve s.476 
dn. 49'a anılan Fritzche, s.32 vd.,37 
vd. Türk Hukukundaki isim değişikliği 
3449 s.lı Kanunla yapılmıştır. Artık 
icra memuruna icra müdürü denilmekte
dir. Değişikliğe rağmen, biz çalışma
mızda oturmuş eski ismi "icra memuru
nu" kullanacağız.

Zur

(29) Rosenberg/Gaul/Schilken, § 3
III 3.
(30) Örneğin.
704 no.l;
zessrecht II, Zwangsvollstreckungs-und 
Insolvenzrecht, München 1984,
Baur /Stürner, § 1 no.l. 
Fritzche/Walder, â 1 no.2

(45) Stürner, s,307. Karşı fikirde 
Rosenberg/Gaul/Schilken, § 5 VI 4.
(46) AK-ZPO, Schmidt von Rhein, vor § 
704 no.33.
Münzberg,
s.307. Karşı fikirde Rosenberg/Gaul/ 
Schilken, § 5 VI 3. Türk Hukuku için 
bkz., Alangoya, Yavuz, Medeni Usul 
Hukukunda Vakıaların ve Delillerin 
Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 
1979.

Zöller/Stöber, vor § 
Peter Schlosser, Zivilpro- Aynı yönde Stein/Jonas/ 

vor § 704 no.75; Stürner,
no.l; 

İsviçre'de

(31) Rosenberg/Gaul/Schilken,
§ 1 I 1,2 II 1.
(32) AK-ZPO, Schmidt von Rhein,
§ 704 no. 3; Aksi yönde Jauernig, İcra 
hukuku Medeni
bağımsız bir kısımdır. (§' 1 i)
(33) Üstündağ,
Umar, s.32.
(34) İcra hukukunun 
hakkında bkz. Rosenberg/Gaul/Schilken 
§ 2 III, 5 II.
(35) Baur/Stürner, § 1 no.l.
(36) Geniş bilgi için bkz.
Yıldırım, Medeni Usul 
Delillerin Değerlendirilmesi,
1anmamış Doktora 
1989, s.36-39.
(37) Karş. Peter Gilles, Verfahrens- 
funktion und 
richterlicher 
Zivilprozess, in: Festschrift für G. 
Schiedermair, München 1976, 
vd.; BVerfGE 42,64 vd.

vor (47) Stürner, s.311. Yazar bu sonucun 
tipik fakat zorunlu olmadığını söyle
mektedir.
(48) Fritzche/Walder, § 12 no.2,5-6.
(49) Schlosser, no.31.
(50) Geniş bilgi için bkz. Schlosser, 
no.32,33, Kısmen Gaul, JZ 1973, s.481

Usul Hukuku içinde

s.3 dn.3a. Aksi fikirde

özellikleri vd.
(51) Rosenberg/Gaul/Schilken, § 5 IV 
2.Gaul'e göre, 
icrada karşılıklı müzakere ortamının 
(Verhandeln) bulunmaması sadece bir 
işlem yapılmasıdır(Handeln).
(52) Rosenberg/Gaul/Schilken, & 5 VI, 
2; Stürner, s.307-308.

mit

tunun nedeni cebri

M.Kamil 
Hukukunda 

Yaym- 
Tezi, İstanbul Thomas/Putzo, 

Gerichtsverfasungsgesetz, 
15.Auflage, München 1987, vor § 704
ZPO

VI.
(53) m.18/1, Yargıtay İBK. 15.3.1950, 
E.28, K.6, RG.30.6.1950, sy.7546.
(54) Stürner, s.308-309.
(55) Art.91 I SchKG, m.74.
(56) Art.91 II SchKG., m.80

Legitimationsprobleme 
Entscheidungen in

s.183

112



(57) Stürner, s. 309.
(58) Stürner, s.309.
(59) Bkz.Fritzche/Walder, § 23 no. 18 
dn.39‘da anılan BGE 83 III 63.
(60) Bkz. Fritzche/Halder, § 23
no. 18 dn.40'da anılan Art 97 SchKG 
gerekçesi, BGE 50 III 195.
(61) Fritzche/Walder/ § 23 no.18
(62) Fritzche/Walder, § 23 no 18
dn.41'de anılan BGE 106 III 100 vd.
(63) Fritzche/Walderf § 23 no.26
(64) Rosenberg/Gaul/Schilken, § 5
IV; Thomas/Putzof vor § 704 VI.
(65) Stürner, s.315.
(66) Rosenberg/Gaul/Schilken, § 5
IV; zımnen Thomas/Putzo, vor § 704
VI, 765a ZPO. Aksi fikirde Eberhard 
Wieser, Der Grundsatz der Verhaeltnis- 
maessigkeit, ZZP 98, s.50 vd.
(66a) Üstündağ, İddia ve Müdafaanın 
Değiştirilmesi Yasağı, İstanbul 
1967, s.139 ve orada anılan HGK. 
14.9.1966, E.1-670,K.237 (RKD.1966/10, 
s.209. Doktrinde aynı yönde Postacı- 
oğlu,
Medeni Usul Hukukunda 
Kuralı, Ankara 1989,

(77) AK-ZPO, Schmidfc von Rhein, vor
§ 704 no.4'de anılan Bleckmann, All- 
gemeine Grundrechtslehren, 1979,s.45
(78) Schwab/Gottwald, s.83
(79) AK-ZPO, Schmidt vor Rhein, vor 
§ 704 no.4
(80) Stürner, s.319
(81) Rosenberg/Gaul/Schilken, § 3 I
(82) BVerfGE 42, 64; 49,220; 49,252; 
51,150. Aynı yönde Schwab/Gottwald, 
s.68.
(83) Almanya'da Art. 13 II GG. uya
rınca icra memuru ancak hakimin izni 
ile evde arama yapabilir. Türk İİK.na 
göre, icra memuru bunu izne gerek 
olmadan yapar(m.80). Bu konuda bkz. 
Kuru, C.I, s.628.
(84) Alman Hukukunda borçludan hacze 
konu olabilecek malı bulunmadığını 

etmesi istenir (§yeminle taahhüt 
807, 883 II ZPO). Türk Hukukunda bu 
alanda m. 76 İİK. bulunmaktadır ve bu 
Alman Hukukundaki § 901 ZFO’ya para
leldir.
(85) & 888 ZPO, m.30-31 İİK.
(86) m.25,25a İİK.
(87) m.341 İİK.

s.606 no.562; Ramazan Arslan,
Dürüstlük

s.143.
(88) BVerfGE 52, 214 vd. kritiği
için bkz. Rosenberg/Gaul/Schilken, S
3 II 3, III 5.

(67) Rosenberg/Gaul/Schilken, § 5 VI
4.

Thomas/Putzo, §(68) Rosenberg/Gaul/Schilken, § 5 VI 
4 dn.l02'de anılan BVerfGE 9,89,98; 
57,346,348.
(69) Thomas/Putzo, vor § 704 VI.
(70) Stürner, s.319-320.
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İsviçre'de 1879 tarihlidir.
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Zivilprozess, Bielefeld 1984,s.1.
(74) Örn. Rudolf Wassermann, 
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1978, s.68 vd.
(75) Bkz.BVerfGE 42,64 vd; 
vd.; 51,97 vd; 51,295 vd.
(76) AK-ZPO, Schmidt von Rhein,
§ 704 no.4

(89) Bu yönde Örn.
765a 1. Buna mukabil, § 765a borçlu- 

iyiniyetli olmayan takiplerden
fikri(Arslan, 

Dürüstlük
nun
korunmasını 
Medeni Usul 
Kuralı, s.145) doğru değildir.
(90) Schwab/Go t twald, 
anılan
1982, s.1(3 ve 9).
(91) Art.20 IV, 33,
104 GG.

sağlar 
Hukukunda

s.68 dn.501'de 
RechtspflegerVolkommer,

38, 101, 103,

(92) Art.93 I bent 4a GG.
Halter Gerhardt,(93) Bu konuda bkz.

Bundesverfassungsgericht, Grundgesetz 
und Zivilprozess, speziell: 
vollstreckung,

Der 
DarmstadtZivilprozess, Zwangs- 

s.467 vd..ZZP 95,
48,396 473-482.

(94) Philip Kunig, Das Rechtsstaats-
.195; BVerfGvor prinzip, Tübingen 1986, s
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§ 3 III;Rosenberg/Gaul/Schilken,
Gerlı ar d t, s. 473-482.
(116) Jauernig, § 1.
(117) Wieser, Verhaeltnismaessigkeit,

All- 
5.Auf1.r 

Türk
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gemeine Verwaltungsrecht,
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İdare Hukukunda dahi bu ilkeye rast
lamak mümkün değildir. Örn. Lütfü 
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Ankara 1982, s.110 vd. (114 vd.).
(97) BVerfGE 49, 24 (58).
(98) Bkz. 25.5.1987 tarih, E.1986/7, 
K.1987/11 (RG. 18.9.1987 S.19578 
s.lı kararı.).
(99) Kunig, s.195 dn.423; Eberhard 
Wieser, Der Grundsatz der Geeignetheit 
in der Zwangsvollstreckung, ZZP 98, 
s.427 vd.
(100) Wieser, Verhaeltnismaessigkeit 
s.50 vd.; Schlosser, no.45. Reddeder 
yönde Jauernig, â 31; Rossenberg/Gaul/ 
Schilken, § 3 III 5; Stümer, s.296; 
Gerhardt, s.482 vd.
(101) Wieser, Verhaeltnismaessigkeit ,
s. 51.
(102) Wieser, Verhaeltnismaessigkeit, 
s.51-52,54.
(103) Örn. Gerhardt, s.485.
(104) Örn. Gerhardt, s.489; Rosenberg/ 
Gaul/Schilken, S 3 III 5.
(105) Wieser, Verhaeltnismaessigkeit,
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(106) Rosenberg/Gaul/Schilken, § 3
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(107) Schwab/Gottwald, s.68-69.
(108) Wieser, Verhaeltnismaessigkeit, 
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(118) Wieser, Verhaeltnismaessigkeit, 
s. 58; Werner Böhmer, BVerfGE 49,220 
vd.da yayınlanan karardaki karşı oy 
s.229 vd.. Bu kararda Alman Anayasa 
Mahkemesi, 1700 Dm.lık takip alacağı 
yüzünden evi 21.000 Dm. a satılmış 
olan borçlunun ihalenin feshi talebi 
üzerine Mahkeme borçlunun satıştan 10 
ay önce verdiği cebri icradan korunma 
(Etkin bir şekilde hukuki korunma) 
dilekçesinin dikkate alınmamış olduğu 
gerekçesiyle ihalenin feshine hükmet
mişti.
(119) Böhmer, BVerfGE 49, 220 vd.daki 
karşı oy s.229 vd.
(120) Wieser, Verhaeltnismaessigkeit, 
s.53-54.
(121) Gerhardt, s.485.
(122) Gerhardt, s.489.
(123) Vîieser, Verhaeltnismaessigkeit, 
s.54-55.
(124) Böhmer, BVerfGE 49, 220 vd.daki 
karşı oy yazısı s.233. Aksi fikir 
için bkz. Gerhardt, s.489.
(125) Böhmer, BVerfGE 49, 220 vd.daki 
karşı oy yazısı s.234-235.
(126) Böhmer, BVerfGE 49, 220 vd.daki 
karşı oy yazısı s.235'de anılan 
BVerfGE 20, 162 (186 vd.).
(127) Wieser, Verhaeltnismaessigkeit, 
s.55-56.
(128) Vîieser, Verhaeltnismaessigkeit, 
s.56. Aksi fikir için bkz. Gerhardt, 
s.485; Rosenberg/Gaul/Schilken, § III

S.649-650;Bd.3,

5.
(129) Bkz. Vîieser, Verhaeltnismaessig
keit, s.60'da anılan Lipross, s.130.
(130) Vîieser, Verhaeltnismaessigkeit, 
s. 60.
(131) Böhmer, BVerfGE 49, 220 vd.daki 
karşı oy yazısı, s.232.
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s.28 dn.36).
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praktische Anwendung der neuen Prozess- 
gesetze 1899, in Reden, Vortraege, 
Aufsaetze, Briefe, Wien 1927, s.295.
(157) Aynı yönde Rosenberg/Gaul/Schilken, 
§ 3 III 5.
(158) § 803 II ZPO: m.85 V.
(159) § 758 I ZPO. Türk Hukukundaki 
ilgili hükümde bu kayıt yoktur.
(160) Wieser, Der Grundsatz der 
Geeignetheit in der Zwangsvollstreckung, 
in ZZP 98, s.427 vd.
(161) Stürner, s.319.
(162) Wieser, Geeignetheit, s.430.
(163) Vîieser, Geeignetheit, s.429.
(164) Wieser, Geeignetheit, s.430,441.
(165) Vîieser, Geeignetheit, s.441.
(166) Vîieser, Geeignetheit, s.433.
(167) Kuru, C.I, s.644.
(168) Stein/Jonas/Münzberg, 
no.29.
(169) Vîieser, Geeignetheit, s.433.
(170) Vîieser, Geeignetheit, s.436.
(171) Stürner, s.319.
(172) Vîieser, Geeignetheit, s.439-440.
(173) Stürner, s.319.
(174) Vîieser, Geeignetheit, s.432.
(175) Vîieser, Geeignetheit, s.441.
(176) Wieser. Verhaeltnismaessigkeit,

- 2350

im Vollstreckungsrecht, VOP (Ver- 
waltungs£ührung, Organisation, Personal- 
wesen) 1981, s.328,329.
(139) Vîieser, Verhaeltnismaessigkeit, 
s.59.
(140) Stürner, s.296.
(141) Baur/Stürner, § 1 no.11.
(142) Bkz. Vîieser, Verhaeltnismaessig
keit, s. 60.
(143) Vîieser, Verhaeltnismaessigkeit, 
s.53 vd.
(144) Böhmer, BVerfGE 49, 220 vd.daki 
karşı oy yazısı s.237,239.
(145) Böhmer, BVerfGE 49, 220 vd.daki 
karşı oy yazısı s.238.
(146) Rosenberg/Gaul/Schilken, § 3
III 5 d.
(147) Rosenberg/Gaul/Schilken, § 3 
III 5 d. Gayrimenkuller hakkında 
Cebri Artırma Kanunu (ZVG) S 85 a ile 
1979 yılında % 50 şartı getirilmiş
tir.

1989,

s. 473 
Die

(148) Menkul mal için m.115,116 II: 
gayrimenkul mal için m.129. Kanuna 
göre, buradaki meblağ, satış isteyen 
kişinin alacağına rüçhanı olan diğer 
alacakların toplamından fazla olmalı 
ve bundan başka paraya çevirme ve 
paylaştırma masraflarını da karşılan
malıdır. İsviçre'de oran şartı kal-

karşılanmasıolduğundandirilmiş
gereken sadece rüçhanlı alacaklardır. 
Fritzche/Vîalder, § 30 no. 6; § 31
no.29-30.
(149) Menkul mal için S 817a I 1 ZPO; 
gayrimenkuller için § 85a ZVG.
(150) Vîieser, Verhaeltnismaessigkeit, 
s.56. Yazar s.68'de, BVerfGE 49, 220 
vd. kararı da aynı gerekçeyle eleş
tirmektedir.
(151) Rosenberg/Gaul/Schilken, S 3 
III 1 ve orada dn.36'da anılan Baur/ 
Stürner, no.539; Otto-Gerd Lippross, 
Grundlagen und System des Voll- 
streckungsschutzes, Bielefeld 1983, 
s.132.
(152) Kuru/Arslan/Yılmaz, icra iflas 
Hukuku Ders Kitabı, 3.Bası, Ankara

s.289'a göre, rüçhanlı alacak 
şartı

§ 803

orada anılan NJW 79,s. 61 ve
vd.
(177) Vîieser, Verhaeltnismaessigkeit,
s.61.
(178) Bkz. Umar, s.36-37.
(179) Bkz. İstanbul Barosu Başkanı 
Av.Turgut Kazan'm Hürriyet Gazetesi 
10.9.1989 tarihli sayısında, Mafya-

işlerinden sonra tahliye 
hakkmdaki

1988,
yoksa sadece 
rüçhanlı alacaklı varsa hem oran ve 
rüçhanlı alacak, hem de satış ve 
paylaştırma masraflarını karşılaması

nm senet 
konusuna da el 
açıklamaları...

aranır,oran attığı

aranır.
(153) Yargıtay 12.HD.nin ihale artırma 
bedelinin paraya çevirme ve paylaş
tırma masraflarını karşılamasını 
aramayan 23.4.1981 gün, E.2271-K.4083
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ANAYASA MAHKEMESİNİN İKİ KARARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Doç.Dr. Mehmet AKAD
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi

Bu incelemede Anayasa Mahkeme
si' nin Sosyal Hukuk Devleti ve ona 
bağlı olan sosyal güvenlik ilkesini 
ön plana alarak çözüm getirdiği 
oldukça ilginç iki olayı ele alacağım. 
Böylece Yüksek Mahkeme'nin bu iki 
kavrama nasıl baktığını ve önüne 
getirilen ilgili davalarda onlara 
hangi çerçeve ve anlayış içinde yer 
verdiğini görmüş olacağız.

Kararlardan ilki; "İmar ve 
gecekondu mevzuatına aykırı yapılara 
S.S.K. prim ve cezalarının uygulan
mamasına ilişkin. Öteki ise ünlü 
"süper emeklilik" diye kamuoyunda 
anılan 506 sayılı S.S.Kanununa eklenen
Geçici 5.maddeyi iptal eden karar___
Önce birinci kararı ele almak isti
yorum.

olup, büyük şehirlerimizde imar mev
zuatına aykırı yapılaşma, düzenli 
yapılara oranla daha büyük boyutlara 
ulaşmıştır. Hızlı nüfus artışına, 
katlanarak büyüyen şehirleşme olayına 
karşılık inşaata hazır arsa arzı ve 
sosyal konut üretimi yeterli ölçü ve 

gerçekleştirilememiştir. 
Ayrıca belediyelerin nitelikli teknik 
eleman ihtiyacı gereğince karşılana
mamış, (planlamaya ilişkin) vatandaş
lar, planlı şehirleşme konusunda 
yeterince
ekonomik ve sosyal nedenlerle şehir
lere göç eden vatandaşların çoğun
luğunun asgari fen ve sağlık koşul
larına uygun olmasa dahi bir barınağa 
sahip olma istekleri bugünkü çarpık 
yapılaşmanın sebeplerini oluşturmuş
tur. Aynı düzensizlik sanayi, turis
tik ve benzeri yapı ve tesisler 
açısından da sözkonusudur. Vatandaş
ların inşa ettirdikleri sayısı büyük 
rakamlara ulaşan yapılardaki bazı 
ölçü, yapım, yerleşme, hata ve kusur
ları yüzünden iskân müsaadesini 
alamamaları taj yapılardan faydalan
mayı önlemiş ve fcu arada vatandaşlar 
kimi belediye hizmetlerinden yarar
lanamamak durumuyla karşı karşıya 
kalmışlardır.

oranda

bilinçlendirilememiş,

1) İmar ve Gecekondu mevzuatına 
aykırı yapılara SSK prim ve cezaları
nın uygulanmamasına İlişkin karar:(1)
Bu davada, 24.2.1984 günlü, 2981 
sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına 
aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İş
lemler ve 6185 sayılı İmar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun"un 19. md.sindeki "...Bu Kanun 
kapsamına giren ve inşaası tamamlanmış 
yapılara Sosyal Sigortalar 
prim ve cezaları 
hükmünün

Kurumu
uygulanmaz__ "

Anayasa•ya aykırılığı
işte bj yasa; böyle yasalara aykırı 
yapıların sorunlarının açık, çabuk, 
kolayca çözümlenmesini sağlamak, 
gecekondulara tapu verilerek prob
lemin köklü şekilde neticelendiril
mesine çalışmak, hisseli parselleri 
bir defaya mahsus olmak üzere 
1aştırmak,

öne
sürülmüştür.

Yüksek Mahkeme, 
genel gerekçesini ele 
özetleyerek aktarmaktadır. Buna göre- 
yurdumuzda bir imar kargaşası mevcut

önce yasanın 
almakta ve

meşru- 
tapularıvatandaşlara
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verilinceye kadar (tapu tahsis bel
gesi) dağıtmak gibi önlemler getire
rek sorunu bir ölçüde de olsa çözüm
lemek amacı taşımaktadır.

Burada,
kararma devam 
durmak istiyorum. Çünkü 
gerçekten "ilginçliğini" belgeliyecek 
ilk örnekle karşı karşıyayız: Yasa 
koyucu, gerekçede açıkça belirttiği 
gibi, yurdumuzdaki imar kargaşasını, 
çarpık yapılaşmanın varlığını kabul 
ve itiraf etmektedir. Ayrıca, şehir
lere göç eden vatandaşların "asgari 
fen ve sağlık koşullarına 
olmasa dahi bir barınağa sahip olma" 
istekleri mevcuttur. Bu durum, tesbit 
edilmiş ve tu yasanın gerekçesine 
konmuştur. Gene yasa koyucu, bu 
gelişmeyi hızlı nüfus artışına ve 
katlanarak büyüyen şehirleşme olayına 
bağlayarak çarpıklığın da nedenlerini 
göstermek istemiştir.

iptal istemiyle ilgili kurallarını 
ortaya koyuyor.

Buna göre sigortalılığın mec- 
buriliği ilkesi, bildirim zorunluğu, 
primlerin ödenmesi gibi konular ana 
hatlarıyla açıklanıyor. Sıra, 2081 
sayılı Kanunun 19. maddesinde yer 
alan itiraz konusu kurala gelince, 
önce maddenin gerekçesine bakıyor; 
..."düzensiz ve çarpık yapılaşma 
sonucu inşa edilmiş, sayıları büyük 
rakamlara ulaşan ve çok fcüyük bir 
kesimi gecekondu niteliğinde, daha 
ziyade işçi çalıştırılmadan karşı
lıklı yardımlaşma suretiyle yapılmış 
yapı sahiplerinin gerçekte SSK'ya 
prim borçlusu sayılmalarının doğru 
olamayacağı gibi bir düşünceye dayan
dığı söylenebilir." diyerek gerekçeye 
katılıyor.

Anayasa Mahkemesi'nin 
etmeden önce biraz 

kararın

uygun

Burada dikkati çeken nokta,
kararın

oluşturacak çizgileri 
bir anlamda konuya

Yüksek Mahkeme*nin vereceği 
gerekçesini 
belirlerken, 
ilişkin eğilimini de açıklamasıdır. 
Gerçekten, 
sözleri tekrarlarken yapıların çoğu- 

gecekondu niteliğinde olduğunu
"işçi çalış- 

yardımlaşma 
suretiyle yapılmış yapı sahiplerinin" 
sigorta primi ödeme zorunluğu bulun

tunun bir

Ne var ki, bugüne kadar insan
ların yerlerini, yerleştikleri böl
geleri bırakarak büyük şehirlere göç 
etmelerinin sebepleri ve çareleri 
yeterince araştırılmamış, bilinen 
nedenlere ise çözüm getirilememiştir. 
Böyle olunca, yasa koyucu, mevcut 
çarpıklığı giderebilmek için çareyi 
"asgari fen ve sağlık koşullarına 
uygun olmayan barınakları" meşrulaş
tırmak ve 
yerleşmesini 
Anayasa Mahkemesi 
"İnsan haysiyeti kavramı insanın ne 
durumda, hangi şartlar altında tulu- 

bulunsun sırf insan oluşunun

gerekçesindekiyasanın

nun
vurgulaması yanı sıra 
tırılmadan karşılıklı

mamaları sonucuna varması 
delili sayılabilir. Bir başka deyişle, 
yapılarda işçi 
karşılıklı yardımlaşma esası geçerli 
olmuş, böylece de S.S.Kanunu kapsa- 

giren bir eylem ve işlem gerçek
leşmemiştir.

buralarda vatandaşların 
sağlamakta kuluyor. 

bir kararmda(2)
çalıştırılmamış,

mına
nursa

itiraz yoluna 
gerekçesine

kazandırdığı değerin tanınmasını ve 
sayılmasını anlatır. Bu 
davranış çizgisidir ki, ondan aşağı 
düşünce muamele, ona muhatap olan 
insanı insan olmaktan çıkarır, 
diyor. Şimdi buradaki insan haysiyeti 
tanımının, yukarda nitelikleri belir
tilen barınaklar ve orada yaşıyalarla 
ne ölçüde bağdaştığı ya da tu kıstas

nasıl bir

İkinci olarak, 
Mahkeme‘ninöyle bir başvuran

bakan Yüksek Mahkeme, burada ileri 
sürülen Anayasanın 5. maddesi hükmünü 
ele almaktadır; "Devletin temel amaç 
ve görevleri arasında insanın maddi 
ve manevi varlığının gelişmesi için 
gerekli şartları hazırlamaya çalışmak, 
kişiyi mutlu kılmak, onların hayat 
mücadele'sini kolaylaştırmak, insan 
haysiyetine uygun bir ortam içinde 
yaşamlarım sağlamak gibi hususlar 
da yer alır." dedikten sonra şöyle 
devam ediyor; "Gerçekten, yarattığı 
gelecek güvencesiyle tu mutluluğa 
hizmet eden araçlardan biri de kîşi- 

sosyal güvenliğinin temin edilmiş
herhangi bir

açısından yaklaşıldığında^
varılması gerektiği soruları 

hemen akla gelmektedir...
sonuca

yasayı ve
sergiledikten

Mahkemesi,Anayasa 
gerekçesini 
sonra, bu defa 
denetimi için önüne getirilen yasa 
hükmüne eğiliyor. Bunu yaparken de 
önce Türk Sosyal Sigorta sisteminin

böylece
Anayasa * ya uygunluk

nin 
olmasıdır. Devletin,
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tedbirleri almak ve teşkilâtı kurmak 
devletin ödevidir.
Anayasa'nın bir başka kuralına göre 
ekonomik
gözeterek mali kaynaklarının yeter
liliği ölçüsünde üstlenen (65.md.) 
Devletin bu alanda kaynağı belirlemek, 
yeni kaynaklar yaratmak, kimilerinden 
vazgeçmek, tüm sosyal güvenlik kuru
luşlarını birleştirmek, .icabında 
başka bir yapıya sahip kılmak husu
sunda geniş bir takdir yetkisine 
sahip olduğu söz götürmez, 
kaynaklarının yetmezlik 
alanlarda ona yardım edecek 
yine Devlettir. Bu durumda yukarıda 
yer yer açıklanan gerekçelerle geti
rilmiş imar affını başarılı bir 
sonuca ulaştırmak gibi amaçla ancak 
nazarı açıdan sigorta prim borçlusu 
telakki edilebilecek~Kimi yapı sahip
lerinden prim ve cezalarının tahsila
tından vazgeçilmiş olması, Anayasa'nın 
........aykırı değildir."

Burada da konuya sosyal güvenlik 
hakkı açısından yaklaşan Anayasa 
Mahkemesi, Devletin bu görevini 
yerine getirirken, 65. maddeye göre 
de ekonomik istikrarın korunmasını 
ve mali kaynaklarının yeterliliğini 
gözetmek konusunda geniş bir takdir 
yetkisine sahip olduğunu açıklamakta
dır. Öyle ki, bu alanda kaynak belir
lemek, yeni kaynaklar yaratmak, 
kimilerinden de vazgeçmek, aynı 
takdir yetkisinin içindedir.

Görüldüğü üzere, konuyu doğru
dan ilgilendiren ilke, "Kimi kaynak
lardan vazgeçmek" yetkisidir ve bu 
Devlete aittir. Böyle olunca, zaten 
nazarî açıdan sigorta prim borçlusu 
sayılabilecek kimi yapı sahiplerinden 
prim ve cezalarının tahsilatından 
vazgeçilmesi de hem Anayasa'ya uygun
dur, hem de Devletin takdir yetkisi
nin sınırlarına dahildir. Ayrıca 
sosyal güvenlik hakkını sağlama 
ödevini yerine getirirken kimi durum
larda kaynak yetmezliği ile karşı
laşılırsa, çözüm bulacak ve yardım 
edecek olan gene Devlettir.

Yakarıdan beri açıklanan Anayasa 
Mahkemesi gerekçesinir ana çizgile
riyle Özetlemek gerekirse, şunlar 
söylenebilecektir:

a) 2981 sayılı Yasa, 19. mad
desi ile "Bu kanun kapsamına giren

sosyal güvenlik kuruluşunun kimi kay
naklarından elde etmekte 
gelirlerinden bir 
önemli telakki ettiği şosyal çıkarlar
için borçlularından almaktan vazgeç
mesi, iddia edildiği biçimde sosyal 
güvenlik kuruluşlarını göstermelik 
birer kuruluş haline getirecek bir 
davranış olarak nitelenemez."

Görüldüğü gibi, ilgili yasa 
maddesinin gerekçesinden yola çıkarak 
5. madde hükmünü yorumlayan Anayasa 
Mahkemesi, gerekçesinin ikinci daya
nağını da oluşturmuştur. Devletin 
görevleri arasında kişiyi mutlu 
kılmak ve hayat mücadelesini kolay
laştırarak ona haysiyetine uygun bir 
ortam sağlamak ilkesi de yer almak
tadır. Böyle olunca, bir sosyal 
güvenlik kuruluşunun kimi kaynakla
rından elde etmekte olduğu gelirleri
nin bir bölümünden, tercih hakkını 
kullanarak, daha önemli telakki 
ettiği sosyal çıkarlar için tahsilin
den vazgeçmesi, bu anlayışa aykırı 
(5.maddenin getirdiği anlayış) kabul 
edilmemeli...

Daha başka bir ifadeyle, imar 
kargaşası ve çarpık yapılaşmanın bir 
sonucu olarak kendisine yeterli 
sosyal konut sağlanamayan kişilerin, 
asgari fen ve sağlık koşullarına 
uygun olmasa dahi bir barınağa sahip 
olabilmek için karşılıklı yardımlaş
mayla oluşturdukları yapılarda işçi 
çalıştırılmadığı, dolayısıyla S.S.K. 
hükümlerinin uygulama alanı bulun
madığı gibi, Devlet, bu kişilerin 
sosyal çıkarlarını daha önemli telakki 
edebilir ve onlardan prim tahsil 
etmekten vazgeçebilir. Böylece hiç 
olmazsa bu yoldan bu kümeye menfi 
yoldan da olsa bir katkıda bulunmuş, 
yerine getiremediği sosyal konut 
sağlama görevine karşılık, kendisine 
bağlı bir Devlet teşekkülünü kısmen 
gelirden mahrum ederek anılan kişilere 
yardım etmiş olmaktadır 
Mahkemenin birinci ve ikinci delilleri 
bir araya getirildiğinde, 
çıkardığım felsefi 
fikir budur

Bu ödevini yineolduğu 
bölümünü daha korunmasınıistikrarın

Kurum
gösterdiği 

olan

Yüksek

ortaya 
yaklaşım, ana

• • •
Üçüncü olarak, Anayasa»nın 

sosyal güvenlik hakkını düzenleyen 
hükmünü ele alarak bunu 65. madde ile 
birlikte yorumluyor; "Kişinin sosyal 
güvenliğini sağlamak için gerekli
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ve inşaası tamamlanmış 
Sosyal Sigortalar Kurumu prim ve 
cezaları uygulanmaz..." hükmünü
getirmiştir.

yapılara Dolayısıyla imar kargaşası ve çarpık 
yapılaşma önlenememiştir ama hj 
yapılaşmaya yol açanlardan sigorta 
prim ve cezaları alınmayarak onlara 
bir ölçüde de olsa maddi katkı sağ
lanmıştır... Bu noktada çarpık yapı
laşmanın önüne geçilemeyerek ve 
onlardan prim alınmayarak imar kar
gaşasına prim verildiği söylenebile
cektir. ..

b) Yasanın genel gerekçesine 
göre; hızlı nüfus artışına, büyüyen 
şehirleşme olayına, ekonomik ve 
sosyal nedenlerle şehirlere göç 
olayına bağlı olarak yurdumuzda bir 
imar kargaşası ve çarpık yapılaşma 
olgusu ortaya çıkmıştır. Bunun belir
tisi de asgari fen ve sağlık koşul
larına uygun olmasa dahi kişilerin 
inşa ettikleri barınaklardır.

c) Bu barınaklar, daha ziyade 
işçi çalıştırılmadan karşılıklı yar
dımlaşma suretiyle yapılmış gecekon
dulardır.

2- 506 Sayılı S.S.Kanununa 
Eklenen Geçici 5. maddenin (291 
Sayılı K.Î1.K. ile "Geçici 70. madde" 
olmuştur) İptaline İlişkin Karar:(3)

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 
20.6.1987 günlü, 3395 sayılı "506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun"un 17. madde-

Kanuna Eklenen

d) Bu nedenle de S.S. Yasasının 
ilgili hükümlerinin uygulama alanı 
bulunduğu söylenemeyecektir.

e) Geriye kalıyor Anayasa' nm 
5. maddesindeki Devletin Temel Amaç 
ve Görevleri arasında sayılan ilkele
rin durumu ve bunların gene Anayasa'- 
nm 60. maddesinde düzenlenen sosyal 
güvenlik hakkı ile 
sorunu...

siyle 506 Sayılı 
Geçici 5. maddenin Anayasa'nm 2.,10., 
60. ve 65. maddelerine aykırılığı 
nedeni ile iptalini istemiştir.

Bu madde hükmüne göre, sosyal 
alanında yeni birsigorta hukuku 

borçlanma esası getirilmiştir; borç
lanma, en üst göstergeden aylığa hak 
kazananlarla sınırlı tutulmuş olup 
bunun altında kalanlar bi borçlan- 

dışmda kalmışlardır, 
bu hak sadece yaşlılık, malullük ve 
ölüm sigortalarından aylık alanlara 
verilmiş olup aylıkların yaklaşık /o 
300 oranında artışı sağlanmış ve 
borçlanılan miktarın tamanmın süre
sinden önce peşin olarak Kuruma 
ödenmesi karşılığında da aylıkların 
artışı öngörülmüştür...

bağdaştırılması

5. madde açısından olguya yak- 
Yüksek Mahkeme'nin şu Ayrıca1aşırsak,

yorumunu görüyoruz; insanın maddi ye 
varlığının gelişmesi için 

gerekli şartları hazırlamaya çalış
mak , buna bağlı olarak insan haysiye
tine uygun bir ortam içinde yaşamla
rını sağlamakla görevli Devlet, 
kişinin sosyal güvenliğini de temin 
edecektir. Bu çerçevede, daha önemli 
telakki ettiği sosyal çıkarlar için, 
kimi kaynaklardan elde ettiği gelir
lerin bir bölümünden vazgeçebilir.

manın

manevi

Yüksek Mahkeme konunun alanını 
ve itiraz kapsamını böylece belirle- 

Anayasa'ya aykırılıkdikten
sorununu

sonra 
ele almaktadır.hızlınüfus artışı, 

büyük şehirlere goç 
bağlı olarak ortaya 

barınma ihti- 
rağmen, 

aralarında yaptıkları 
sigorta prim ve ceza- 
etmeyerek sosyal çıkar- 

bir düzenleme

Böylece 
kentleşme ve 
gibi nedenlere 
çıkan bir grup insanın 

çözememiş

önce Anayasa'nm 2. ve 
60. maddelerini ele alarak yaklaşıyor. 
Sosyal Hukuk Devleti'nin 
yapıyor: "Sosyal Hukuk Devleti, güç
süzleri güçliiler karşısında koruyarak 
gerçek eşitliği yani sosyal adaleti 

toplumsal dengeyi sağlamakla 
devlet demektir. Çağdaş

Soruna
tanımını

olmasınayacını 
onların kendi
barınaklardan 
larını tahsil 
lan
getirmiş olmaktadır.

ve
yönünde yasal yükümlü

devlet anlayışı, sosyal hukuk devle- 
tüm kurumlarıyla Anayasa'nm 

ruhuna uygun biçimde kurul- 
gerekli kılar. Hukuk devletinin 
edindiği kişinin korunması.

mali tinin, 
özüne ve 
masını 
amaç

f) Devletin bı tutumu, 

takdir yetkisinin bir parçasıdır.
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kaynaklarının dengesiz bir biçimde
tahsisi, sosyal güvenliğin dayandığı
ilkelerle bağdaşmaz.

Yüksek Mahkeme'nin gerekçesinin 
en can alıcı noktalarından birini 
oluşturan bu görüş, şöyle tamamlanı
yor: "Anayasa'nm Cumhuriyetin nite
likleri arasında yer verdiği sosyal 
hukuk devletinin dayanaklarından 
birini oluşturan sosyal güvenlik 
kavramının içerdiği temel esas ve 
ilkeleri uyarınca toplumda yoksul ve 
muhtaç insanlara Devletçe yardım 
edilerek onlara insan onuruna yaraşır 
asgari yaşam düzeyi sağlanması, 
böylece sosyal adaletin ve sosyal 
devlet ilkelerinin gerçekleşmesine 
elverişli ortamın yaratılması gere
kirken itiraz konusu madde ile bir 
grup sigortalının yaşam düzeylerinin 
ötekilere oranla çok farklı bir 
biçimde yükseltilmesi yoluna gidil
miştir."

toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal 
adaletin sağlanması yoluyla gerçek
leştirilebilir." Bundan sonra sosyal 
güvenliğin sosyal hukuk devleti 
içerisinde yer alan ve bu ilkeyi 
oluşturan temel kavramlardan birisi 
olduğuna işaret eden Mahkeme, Sosyal 
güvenlik hukuku alanında oluşturulacak 
tüm kuralların, özde bu kavrama 
uygun olması zorunluluğunu belirtiyor.

Böylece Sosyal Devlet anlayı
şındaki sosyal güvenlik ilkesinin 
önemine ve belirleyici niteliğine 
dikkati çeken Yüksek Mahkeme, buradan 
hareketle sosyal güvenlik hukuku ve 
bı hukuku oluşturacak kuralların 
nitelik itibariyle sosyal güvenlik 
ilkesine uygunluğunun esas olduğu 
görüşüne varıyor.

Bu genel tesbitten sonra Anayasa 
Mahkemesi tu defa 60. maddeyi ele 
alıyor. Anayasa'nın bu maddesine 
göire "Herkes sosyal güvenlik hakkına 
sahiptir." Bu hüküm bireylere yaşlı
lık, hastalık, kaza, ölüm ve malullük 
gibi sosyal riskler karşısında asgari 
ölçüde bir yaşam düzeyi sağlamayı 
amaçlar. Aynı maddenin ikinci fıkra
sındaki "Devlet, bu güvenliği sağla
yacak ^ gerekli tedbirleri alır ve 
teşkilâtı kurar" hükmü,
Devlet

Görüldüğü gibi, Anayasa'nm 2. 
ve 60. maddeler bütününden oluştur
duğu hukuksal yapı ile itiraz edilen 
madde hükmünün iptal gerekçesini 
oluşturmakta, bunu yaparken de önce 
2. madde sonra da 60. madde hüküm
lerini açıklayıp yorumladıktan sonra 
bir senteze varmaktadır. Burada 
dikkati çeken en önemli noktalardan 
birisi; sosyal hukuk devleti anla
yışından yola çıkılarak sosyal güvenlik 
ilkesinin gösterdiği doğrultuda 
toplumdaki muhtaç ve yoksul insanlara 
Devletçe yardım edilerek 
insan onuruna 
düzeyinin 
görev olarak

tu görevin 
oluşturulacaktarafından 

kuruluşlar yoluyla yerine getiril
mesini öngörmektedir(4).

Yüksek Mahkeme bu kurumlarm 
Anayasal görevlerini yapabilmek için 
(çünkü sosyal güvenliğin sağlanması 
görevi, 
ması

onlara
yaraşır asgari yaşam 

sağlanmasının 
verilmiş

Yüksek Mahkeme tarafından bir 
daha tespit ve ilân edilmesidir(5).

ilgili teşkilâtların kurul- 
yoluyla devlete verilmiştir) 

önceden gelir elde etmek ve bu gelir
lerini finansman yöntemlerine uygun 
olarak değerlendirerek sonuçta risk
lere maruz kalanlara yasaların belir
lediği
yükümlü olduğunu açıklamaktadır.

devlete
olmasının 

kere

Gerçekten de Devletin temel 
ve görevlerini düzenleyen 5. 

baktığımızda bı anlayışı 
nitelikteki şu hükümle 

"Devletin temel amaç ve

esaslara göre dağıtmakla amaç 
maddeye 
doğrular 
karşılaşırız:
görevleri (..) kişinin temel hak ve 
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti 
ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak 
surette sınırlayan siyasal, ekonomik

kaldırmaya, 
ve manevi varlığının 

şartları 
Kararda

Durum böyle olunca, aynı sosyal 
güvenlik kurumu içerisinde yer alarak 
bitünleşmiş, kaynaşmış ve aynı amaç- 
İ3£" için riziko ortaklığına girmiş 
sigortalılardan derecesi 
olsun bir grubun,

ne olursa 
diğerlerinden 

ayrılarak kendilerine "özel" denile
bilecek bir güvenliğin sağlanması ve 
yine temelde birbirinden çok farklı 
olmayan yakın derece ve göstergede 
bulunanlar için çok farklı boyutlarda 
sosyal güvence öngörülerek

ve sosyal engelleri 
insanın maddi 
gelişmesi için gerekli 
hazırlamaya çalışmaktır." 
sözü edilen insan 
belirleyici kavram olarak

onurunu temel ve 
alırsak

bir yandan muhtaç insanın devletçekurumun

!120



korunarak insan başlığı "Kanun önünde eşitlik" olan 
bu madde ile klâsik yasal eşitlik 
ilkesi düzenlenirken, özellikle 
fıkrası "Devlet organları ve idare 
makamları bütün işlemlerinde 
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak 
hareket etmek zorundadırlar." hükmünü 
getirmektedir. İşte konuyla 10. 
madde arasındaki organik bağı güçlen
diren hüküm, tu olmalıdır.
Yüksek

yaraşır
asgari yaşam düzeyine kavuşturulması 
direktifiyle, öte yanda 
insanın önündeki engellerin kaldırı
larak maddi ve

onuruna

da gene son

manevi gelişmesini 
temin için gerekli şartların hazır
lanması göreviyle karşılaşırız, 
çerçevede Devletin görevi 
hakkı ve ödevi ikilemi, sosyal hukuk 
devletinin

kanun

Bu
kişinin

düzenleyici 
olarak karşımıza çıkmakta, siyasal 
iktidarlara yön ve hedef göstermekte
dir. ..

unsurları Yukarıda,
Mahkeme'nin gerekçesinde de 

gördüğümüz gibi, bir kamu kurumu 
olan Sosyal Sigortalar Kurumuna 
bağlı olanlar arasında itiraz konusu 
5. madde hükmü ile bir mali eşitsiz
lik yaratılmış, aynı sosyal risklere 
karşı aynı kurallara bağlı bulunan 
sigortalıların 
arasındaki benzerlik ikesi zedelenmiş, 
bu kişilerin yasanın öngördüğü hak
lardan aynı esaslara göre yararlanma
larını gerektiren eşitlik ilkesi 
yara almıştır...

Yüksek Mahkeme, konuya Anayasa'- 
nın 10. maddesi açısından yaklaşırken 
de şunları söylemektedir; bir sosyal 
güvenlik kuruluşu olan Sosyal Sigor
talar Kurumu kapsamı içerisinde 
bulunan sigortalılar aynı hukuki 
statü içerisinde özdeş durumda bulu
nan kişilerdir. Öbür yandan, sosyal 
sigorta kapsamına giren sigortalılar, 
gelir düzeyleri ne olursa olsun, 
sosyal sigortalar ilkeleri gereği 
saptanmış bulunan alt ve üst sınırlar 
içerisinde derecelenmiş ve bütünlük 
gösteren bir sistemde yer almışlardır. 
Aynı sosyal risklere karşı asgari 
ölçülerde güvence altına alınan ve 
aynı kurallara bağlı bulunan sigorta
lıların hukuki statüleri arasında 
benzerlik vardır. Aynı durumda bulu
nan kişilerin yasanın öngördüğü 
haklardan aynı esaslara göre yarar
lanmaları eşitlik ilkesinin gereğidir. 
Geçici 5. madde, özel bir hak nite
liğinde düzenlediği borçlanmayı 
haklı bir nedene dayanmaksızın 3395 
sayılı Yasa'nın yürürlüğe girdiği 
tarihte en üst göstergeden malullük, 
yaşlılık ve ölüm aylığı alanlarla, 
bu tarihe kadar aylık talebinde 
bulunmuş olup, henüz işlemleri tamam
lanmamış olanlardan gösterge tablosu
nun en üst göstergesinden aylık 
almaya hak kazananlara tanımıştır. 
Böylece, en üst göstergede bulunan
larla diğer göstergelerde bulunanlar 
arasında sosyal güvenlik hakkı yönün
den çok farklı durumlar yaratılmıştır. 
Aynı hakkın, dengeli ve makul ölçü
lerde, diğer göstergelerde bulunan
lara da tanınması gerekir. Bu nedenle 
Anayasa'nın 10. maddesine aykırı 
bulunmuştur(6).

Bu noktada Anayasa'nın 10. 
maddesini hatırlatmak isteriz. Madde

hukuki statüleri

Bir başka deyişle, hem yasanın 
uygulanmasıyla ilgili tüm kişilere 
yasanın eşit uygulanması esası, 
dolayısıyla "kanun önünde eşitlik 
ilkesi" bir yana bırakılmış, hem de 
ilgili kurum ve organların da tüm 
işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etme 
zorunluğu (10/3. md.) gözardı edil
miştir.

Öte yandan iptal isteminde 
ileri sürülen 65. maddeye aykırılık 
savı, Yüksek Mahkemece yerinde görül- 
meyerek reddedilmiştir.

Kamuoyunda çok ilgi çeken ve 
çeşitli kesimlerde günlerce tartışı
lan bu kararın gerekçesinin ana 
çizgilerini şöyle belirleyebiliriz:

a) 506 sayılı S.S.Kanununa 
eklenen geçici 5. madde ile sosyal 
sigorta hukuku alanında yeni bir 
borçlanma esası getirilmiştir. Buna 
göre, en üst göstergeden aylığa hak 
kazananlar bu haktan yararlanacak ve 
yaşlılık, malullük ve ölüm sigorta
larından aylık alanları kapsayacaktır. 
Bunun sonunda aylıkların yaklaşık % 
300 oranında artışı sağlanmış olacak, 
isteyen süresinden önce borçlanılan 
miktarın tamamını ödeyerek de tu 
haktan yararlanabilecektir

b) Anayasa Mahkemesi konuya 
Anayasa'nın 2.,60. ve 10. maddelerini
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SONUÇ :ele alarak yaklaşıyor. Bu çerçevede 
önce bir Sosyal Hukuk Devleti tanımı 
veriyor. Buradan çıkardığı sosyal
güvenlik ilkesi ışığında sosyal
güvenlik hukuku ve kurallarının
varlığına dikkati çekiyor. Bu yak
laşım bizi aynı kurum ve aynı kural
lara bağlı sigortalıların eş bir 
statü içinde güvenliklerinin sağlan
ması gerektiği görüşüne götürüyor.

c) Böyle olunca, sözkonusu
yasa ile bir gruba ötekilerden farklı 
bir statü ve malî ayrıcalık getiril
miş oluyor. Bu durum, Sosyal Hukuk 
Devleti İlkesi uyarınca yoksul ve 
muhtaç kimselere Devletçe yardım 
edilerek onlara insan onuruna yaraşır 
asgarî yaşam düzeyi sağlanması zorun
luluğunun tam karşıtı bir sonuç 
yaratmaktadır, çünkü böylece bir 
grup sigortalının yaşam düzeylerinin 
ötekilere oranla çok farklı biçimde 
yükseltilmesi gerçeği ile karşıla
şılmış olunuyor__

Bir başka deyişle, hem kurum 
kaynaklarının dengesiz tahsisi, hem 
de bir grup sigortalının özel bir 
statüden yararlandırılması gibi 
olgularla karşılaşıyoruz. Yüksek 
Mahkeme*ye göre bu anlayışı sosyal 
güvenlik ilkesi ve kurallarıyla bağ
daştırmaya imkân yoktur...

d) Öte yandan, konuya 10. 
madde açısından bakıldığında, itiraz 
konusu hükmün bir yandan yasal eşit
lik ilkesine ters düştüğünü, bir 
yandan da Devlet organları ve idaıe 
makamlarının bütün 
kanun önünde eşitlik ilkesine 
olarak hareket etmek zorunda olduk
ları Anayasa hükmünün zedelendiği 
görülüyor.

Bu incelememizde Anayasa Malike - 
mesi'nin dayandığı Anayasa hükümleri 
açısından benzer özellikler taşıyan 
.iki kararını ele 
gibi iki karar da sosyal güvenlik 
ilkesinin yasal düzenlemelerle uygu
lamaya taşınmasında ortaya çıkan 
sorunlara değiniyor. Devlet, kendi
sine Anayasaca verilen görev gereği 
bu ilkeye işlerlik kazandırırken, 
kimi alanlarda farklı uygulamalara 
gidebiliyor. Şimdi burada sözkonusu 
yasal
Yüksek Mahkeme*nin belirlediği tav
rını sergilemeye ve çözümlemeye 
çalışacağım.

aldık. Görüldüğü

düzenlemelerin karşısında

1- İlk kararda, vatandaşların 
inşa ettikleri daha çok gecekondu 
tipi yapıların -ki bunlar asgari fen 
ve sağlık koşullarına uygun olmayan 
barınaklardır- getirilen yasa hükmü 
ile S.S.K. prim ve cezalarından muaf 
tutulacakları ilkesi ele alınmıştır. 
Soruna özellikle Anayasa'nm 5. ve 
60. maddeleri bağlamında eğilen 
Yüksek Mahkeme, insanın maddi ve 
manevi varlığının gelişmesi için 
gerekli şartları hazırlamak, buna 
bağlı olarak insan haysiyetine uygun 
ortam içinde yaşamalarını sağlamak 
ve bu yönde sosyal güvenliğini garan
ti altına almak amacı ile gerekli 
tedbirleri alarak teşkilâtı kurmakla 
Devletin yükümlü olduğunu açıklamak
tadır.

Ancak Devlet tu görevini yerine 
getirirken, bir grup insanın barınma 
ihtiyacını karşılayamamış 
gözlemlemekte ve bunu anılan 
gerekçesinde de açıklamaktadır. İşte 
bu noktada S.S. prim ve cezalarının 
bu barınak sahiplerinden 
etmekten vazgeçerek takdir 
kullanıyor ve "daha önemli 
ettiği sosyal çıkarlar için borçlu
lardan alma" yoluna gitmiyor. Belki 
böylece Kurum, telli ölçüde gelirden 
mahrum kalıyor,
1arının yetmezlik gösterdiği 
larda yardım edecek olan gene devlet
tir.

işlemlerinde
uygun olduğunu

yasanın

tahsil
hakkını
telakki

Tüm bu gerekçelere dayanarak 
da Anayasa Mahkemesi, anılan madde 
hükmünü iptal ediyor.
Yüksek

Bu çerçevede 
Mahkeme*nin sosyal güvenlik 

ilkesini tüm kuralları ile yürürlüğe 
koymak ve işlerlik kazandırmak eğili
mine ağırlık verdiği söylenebilir. 
Öyle ki, bir grup sigortalı, öteki
lerden daha üstün

ancak onun kaynak- 
alan-

ve farklı bir 
statüye geçemesin, aynı kuruma bağlı 
olanlar, farkJı ödeme ve borçlanma 
koşuluna da bağlansa kurumun olanak
larından eşit biçimde yararlansın...

Yüksek Mahkeme'nin burada baş
vurduğu Anayasa hükmü, 65. 
düzenlenmiştir. 
ilişkisinin getirdiği yüküm ve görev, 
65. maddenin yorumuyla aşılmakta,

maddede 
5.-60.maddelerYani
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"takdir yetkisi"ne dayanılarak gerek
çenin son bölümü oluşturulmaktadır.

Bir başka deyişle, kendi barı
nağını kendi yapanlardan -imar karga
şası ve çarpık yapılaşma olgularına 
rağmen- prim ve cezaların tahsil 
edilmemesi yoluyla onlara bir çeşit 
maddî katkı sağlanmış olmaktadır. Bu 
noktada Yüksek Mahkeme, Devletin bu 
faaliyetini mazur gösterecek ikinci 
gerekçeyi de ortaya sürmektedir; 
zaten bu barınaklar karşılıklı yar
dımlaşmayla gerçekleştirilmiş olup 
S.S.Kanunu kapsamı dışındadır.

Görüldüğü gibi. Anayasa Mahke
mesi, "kişinin sosyal güvenliğini 
sağlamak için gerekli tedbirleri 
almak ve teşkilatı kurmakla görevli" 
Devletin bu görevini "mali kaynak
larının yeterliği ölçüsünde yerine 
getirmesi" kıstasına dayanarak takdir 
yetkisini kullanmasını kabullenmekte, 
bu alanda kaynak belirlemek, yeni 
kaynaklar yaratmak, kimilerinden de 
vazgeçme olgusunu bu anlayışın doğal 
bir sonucu olarak açıklamaktadır —

2- İkinci karara gelince; 
konuya gene 60. maddeyi esas alarak, 
ancak tu defa 2. 
ler bağlamında eğilen Yüksek Mahkeme, 
değişik bir yorum getirmektedir.

506 sayılı S.S.Kanununa eklenen 
geçici 5. madde ile en üst gösterge
den aylığa hak kazananlara tanınan 
bir hakla yeni bir borçlanma sislemi 
getirilmiştir. Bu kişiler, 5 yıllık 
süre içinde, ya da bir defada tesbit 
edilen miktarı ödedikleri takdirde, 
ödemenin bittiği ya da yapıldığı 
tarihi takibeden aybaşından itibaren 
% 300 zamlı bir aylık almaya hak
kazanacaklardır.

Böyle olunca, hemsağlamaktır, 
kurum kaynaklarının dengesiz tahsisi, 
hem de aynı kurumun kanun önünde 
eşitlik ilkesini zedeleyerek bir 
grup sigortalıya ayrıcalıklı statü 
kazanma olasılığı tanıdığı gerçeğiyle 
karşılaşıyoruz. Yüksek Mahkeme burada 
10. madde hükmünü devreye sokarak 2. 
- 60. maddeler bütününden çıkardığı 
yapıya dayanak olarak kullanıyor, 
sosyal güvenlik ilkesini yasal eşit
lik ilkesiyle tamamlayarak sosyal 
eşitlik ilkesini olayda geçerli 
kılıyor; buradan kalkarak da aynı 
durumda bulunan kişilerin yasanın 
öngördüğü haklardan aynı esaslara 
göre yararlanmalarının eşitlik ilke
sinin gereği olduğu sonucuna varıyor.

Öte yandan iptal isteminin 65. 
maddeye göre de ele alınması ve 
incelenmesi talebini de reddediyor.

3- Her iki kararda da sosyal 
güvenlik ilkesini geçerli kılmak ve 
uygulamada sağlıklı işlerlik kazan
dırma endişesinin bulunduğunu yuka
rıda söylemiştim. Ancak burada çok 
önemli bir noktaya dikkati çekmek 
istiyorum; Anayasa tekniği bakımından 
gerekçesini oluştururken aynı yönde 
hükümler taşıyan maddeler bütününden 
oluşturduğu anayasal blokla konuya 
eğilen Anayasa Mahkemesi, kurada 
olduğu gibi, bazen de kimi maddeleri 
gerekçesini oluşturmada çıkış yolu 
olarak kullanıyor.

-60. ve 10. madde-

Gerçekten, ilk kararda 5. ve 
maddelerden oluşan bir bütünle

bir yaşam60.
yaraşır

düzeyi sağlamak için sosyal güven
liğin gerçekleştirilmesini devletin 
bir qörevi olarak gören Yüksek Mah-

cezaların

insan onuruna

keme, sigorta prim ve 
sağlayacağı gelirden Devletin kendini 
mahrum etmesini, 65. maddeden yola 

ürettiği takdir yetkisi 
haklı bularak anılan

Bu düzenleme, Yüksek Mahkeme'ye 
ve 60. maddeler çıkarak 

kavramı ile 
yasal düzenlemeyi Anayasa'ya uygun 
bulmaktadır. O'na göre eğer Kurum 
ilerde bir kaynak yetmezliği ile 
karşılaşırsa, yardım edecek olan 
gene Devlettir

göre Anayasa'nın 2. 
bütününden çıkan Sosyal Hukuk Devleti 

temel kavramlarından birini 
sosyal güvenlik ilkesine 

böylece bir grup 
statüde bulunan 

bir statüye 
adeta

ve onun
oluşturan 
aykırıdır. 
sigortalıya, aynı 
öteki gruptan farklı 
geçme olanağı 
"özel" bir ayrıcalıklı sigortalılar 
kümesi yaratılmaktadır. Halbuki
Devletin görevi, yoksul ve muhtaç 
kimselere yardım ederek onlara insan 

asgari yaşam düzeyi

Zira
• • •

İkinci kararda ise, gene benzer 
ve anayasal blokla yola

tanınmakta,
bir yaklaşım 
çıkan Yüksek Mahkeme, bu defa 2. ve 
60. maddelerden oluşturduğu yapıyı 
10! madde ile pekiştirerek görüşünü 
sağlamlaştırmakta, ancak turada 65.onuruna yaraşır
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maddeyi devre dışı bırakarak bir 
önceki kararda gerekçesinin temel 
taşlarından biri olan Devletin takdir 
yetkisi kıstasını devre dışı bırak
maktadır.

da yeni kaynak yaratmada serbesttir 
veya bu takdir yetkisi yoktur; Anayasa 
Mahkemesi her iki kararda oluşturduğu 
Sosyal Hukuk Devleti ve onun esasını 
oluşturan kurallar bütününden yola 
çıkarak benzer olaylarda benzer 
karar verme yolunu tutar.

Şunu da ekleyelim ki, kendile
rine kaçak inşaat ya da barınak 
yapanlar, bu riski göze almayarak 
yasalara uyan çoğunluk karşısında 
ayrıcalıklı bir statüye sahip olmakta, 
bu tür yasal aflardan yararlanarak 
ciddi 
sahip
görüldüğü gibi, önce tek kat üstüne 
yapılan sözkonusu barınaklar, sonra
dan alman üste kat çıkma izinleriyle 
3-4 katlı yapılar olarak kentlerde 
boy • göstermekte ve asıl o zaman 
"imar kargaşası ve çarpık yapılaşma" 
gerçek yüzüyle ortaya çıkmaktadır.

O halde, S.S.Kurumuna bağlı 
olan ve oradan aylık alanlara ayrı
calıklı statü yaratacağı endişesiyle 
tanınmayan bu hak, kaçak inşaat 
yaparak gene başka ayrıcalıklı bir 
statü kapsamına girenlere de tanın
mamalı, takdir yetkisi kıstasına 
dayanmadan her iki kararda da iptal 
yolu benimsenmeliydi. Ya da Devletin 
takdir yetkisi vardır, kaynak belir
leme ve yaratmak bunun bir parçasıdır 
denilip ikinci kararda iptal yoluna 
gidilmeyerek
yaratılması tercih edilmeliydi.

Böyle olunca, akla şu soru 
geliyor; sosyal güvenlik ilkesini 
gerçekleştirmek yolunda kaynak belir
lemek, yeni kaynaklar yaratmak, 
kimilerinden de vazgeçmek gibi kesin 
bir takdir yetkisine sahip olan 
Devlet'in ilk kararda görüldüğü gibi 
"kimi kaynaklardan vazgeçmek" konu
sundaki takdir yetkisi kabul edilir
ken, niçin ikinci kararda en üst 
göstergeden aylık almaya hak kaza
nanlardan sağlamayı tasarladığı 
"yeni kaynak yaratmak" teşebbüsü, 
Anayasal yapıya aykırı görülerek 
iptal ediliyor? Bu faaliyet de takdir 
hakkının bir parçası değil mi? Kaçak 
yapılan inşaatlardan alınmaması ön
görülen sigorta prim ve cezaları, 
salt gecekonduları mı kapsıyor, 
yoksa bunların arasında ilgili mev
zuata aykırı olarak kaçak kat çıkan
lar, öngörünüm 
yapanlar, da var mı?(7) Azınlık da 
olsalar, 
barınak

maddi malvarlığı artışına 
çıkmaktadırlar. Uygulamada

alanlarında inşaat

bunların maddi çıkarları, 
yapan çoğunluğun çıkarları 

arasında karışıp gitmiş midir? En 
önemlisi. Devlet'in vatandaşa sosyal 
güvenlik ilkesi gereği sosyal konut 
sağlama (57.md.) görevi ortada durur
ken, asgari fen ve sağlık koşullarına 
uygun olmayan bu barınakların kurul
masına nasıl olanak tanınmıştır?

"müstekâr içtihat"

Görüldüğü gibi, sosyal güvenlik 
ilkesinde "ayrıcalıklı statü yaratma" 
endişesi ile "Devletin takdir yetkisi" 
kıstasları,

Soruna bu perspektiften yakla
şılınca, Yüksek Mahkeme'nin dayandığı 
"takdir yetkisi" kıstasının tek 
yanlı değil, iki yanı keskin bıçak 
gibi düşünülmesi gerekir. Ya takdir 
yetkisi vardır. Devlet kimi kaynak
lardan vazgeçme hakkına sahiptir, ya

birarada barmamamakta, 
en azından çatışan kıstaslar olarak 
ilkenin özünü zedelemektedirler • • •
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Dipnotları :

Devletin görevi kavramıyla ilişkisi 
M.AKAD.; Genel Kamu Hukuku 

MÜHF Mezunları Derneği;

(1) E:1986/16, K:1986/25, 21.10.1986 
T.K. için bkz. R.G. 31.1.1987, 19358
(2) E:63/132, K:66/29, 28.6.1966
T.K. için AMKD. sy:4,s,187
(3) Bkz. E:88/19, K:88/33, 26.10.1989 
T.K. için R.G. 11.12.1988 
s.5.
(4) Bkz. R.G. s.10.
(5) İnsan hak ve ödevlerinin insan 
onuru açısından ele alınması ve

için fckz.
Ders Notları 
2, İst.1989, s.67 vd.
(6) Bkz. R.G. s.11
(7) İlk kararda yasanın gerekçesi 
aktarılırken, 
sanayi, turistik ve benzeri yapı ve 
tesisler açısından da söz konusudur." 
dendiğine göre, bu kategori de aynı 
kapsamın içinde sayılmalıdır

20016
düzensizlik"Aynı

• • •
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BORÇLAR HUKUKU İLE İLGİLİ KARAR İNCELEMESİ 
(Yargıtay 6. HD'nin 7.3.1988 tarih, E.1987/15872 

K.1988/3387 Sayılı Kararı)(1)

Ar.Gör.Dr. M.Kamil YILDIRIM 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı 
Öğretim Elemanı

Kararın Özeti : Kira paraları
nın, kira sözleşmesinde belirlenen 
bankanın değişik şubelerine yatırıl
ması ödeme (ademi, tediye) durumunu 
ortaya getirmez. Yatırıldığı anda 
davalının iradesinden çıkıp davacı
nın iradesi alanına girmiş olacağın
dan böyle bir ödeme geçerlidir.

kira paralarının İş Bankası ODTÜ. 
Şubesi'ne 5.12.1986 ve 5.1.1987 
tarihlerinde yatırıldığı ve o şubece 
de kira paralarının aynı bankanın 
İtfaiye şubesine gönderildiği banka
dan gelen cevaplı yazıdan anlaşılmış
tır. Kira paralarının kira sözleş
mesinde belirlenen tarihlerde yatı
rıldığı böylece sabittir. Ancak, 
aynı bankanın değişik bir şubesine 
yatırılmış olduğu 
Değişik şubeye yatırılma ademi tediye 
durumunu ortaya getirmez. Yatırıldığı 
anda davalının 
davacının iradesi

I. Yargıtay Kararı
Dava, iki haklı ihtar sebebiyle 

tahliye isteminden ibarettir. Mahkeme 
tahliye kararı vermiş, karar davalı 
vekili tarafından temyiz edilmiştir.

ile yapılan 
kira sözleşmesine göre aylık kira 
paralarının en son ayın 5'ine kadar 
(5'i dahil) mutad tevdi yeri olan İş 
Bankası İtfaiye Şubesine yatırılması 
şart olduğu halde, 
şartına uymadığını, tu sebeple Aralık 
1986 ile Ocak 1987 kirası için 
5.12.1986 ve 5.1.1987 tarihli iki tel 
ihtarı gönderdiğini ve kira parala
rının ihtarla ödenmesi suretiyle iki 
haklı ihtara sebebiyet verildiğini 
ileri sürüp, tahliye isteğinde bulun
muştur.

anlaşılmaktadır.

iradesinden çıkıp 
alanına girmiş 

olacağından böyle bir tediye geçer— 
lidir. Bu itibarla ihtarların haklı
lığından söz edilemez. Davanın reddi 
gerekirken kabulü 
aykırıdır. Bu nedenle bozulmalıdır.

Davacı, davalı

usul ve yasaya
davalı bu ödeme

SONUÇ : Yukarıda açıklanan
nedenle temyiz itirazlarının kabulü 
ile HUMK.nun 428. 
hükmün (BOZULMASINA) 
peşin alman temyiz harcının temyiz 
edene iadesine, 7.3.1988 tarihinde 
oybirliği ile karar verildi.

maddesi uyarınca 
istek halinde

II. Kararın İncelenmesiDavalı ise, ihtar konusu aylık 
kira paralarının ihtardan önce 5.12. 
1986 ve 5.1.1987 tarihlerinde dava
cının^ İş Bankasındaki hesabına yatı
rıldığını savunmuştur 
Bankası Şubesinin havale makbuzlarını 
ibraz etmiştir.

Gerçekten tel ihtarı

Yargıtay'ın kararı, 6570 sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında 
m-7/e hükmüne ilişkindir. 
Türkiye'de de yaygınlaşan, 
ödemelerinde banka hesaplarının kul
lanılması ve kiracının ilgili banka
nın bir başka şubesine kirayı yatır- 

halinde

Kanun
Karar,

kirave ODTÜ. Iş

konusu ması ortaya çıkabilecek
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sorunlar (temerrüt) ile alakalıdır. 
Bu karar isabetli değildir. Emsal 
kararlara Örnek teşkil edemez. Söz 
konusu kararın değerlendirilmesi ve 
bir çözüm önerisine varılabilmesi 
için bazı hukuki nitelemelerin yapıl
ması lâzımdır.

1) Kira Borcunun Hukuki Nite
liği ve İfası Usulü

İncelediğimiz karar, kira 
borcunun hukuki niteliği konusunun 
ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Kira akdinde, kiracının en 
önemli borçlarından birisi de kira 
parasını muayyen olan zamanda yani 
vaktinde ödemesidir (BK.m.257). 
Nitekim, bu nedenle kanun koyucu 
temerrüt olayını kiraya veren açısın
dan çekilmez bir durum saymış ve 
kendisine tahliye davası açma hakkı 
tanımıştır (BK.m.260, 6570 s.lı GKK. 
m.7/e).

husustur. Kiralayanın banka hesabı 
normal olarak, 
duğu yerdeki 
(havaleyi alan.
Kiracı ise çoğu zaman parayı, kendisi 
için daha uygun olan yakınındaki 
şubeden havale ile ödemektedir. Bu 
ikinci banka, havale bankası, aracı 
banka veya başka bir şube olarak 
adlandırılabilir. Para, havale tari
hinde kiracının cebinden çıkmış ise 
de henüz (çoğu zaman) kiralayanın 
mülkiyetine, daha doğrusu kullanım 
alanına girmemiştir. Kiralayan, kira 
tutarını banka hesabına geçirildiği 
anda teslim almış, bunun üzerinde 
tasarruf imkanına kavuşmuş olur(5). 
Kiralayanın havale 
zarfında, parayı kullanma 
bulunmadığından, 
halindedir(5a).

2) Yargıtay* uı Genel Eğilimi : 
Kiracının Korunması

ikametgahının tulun- 
banka şubesindedir 
kahul eden şube).

beklediği sure 
imkanı

kiracı temerrüt

kiracı kiraYargıtay'a göre, 
ilişkisi ile gerek tahliye gerek 
kira parası konularında 6570 sayılı 

korunması altına girer(6). 
adem-i tediye ihtarının 

için, 
tebellüğ

normal olarak, 
3'ü akşamına kadar ifa

Kira parası, 
her ayın
mahalline (ki bu bir banka şubesi de 
olabilir) götürülmüş olmalıdır. Kira 
borcu götürülecek borçlardandır(Bring-

bunu ifa yerine 
götürmek veya hasar ve masrafı kendi
sine ait olmak kaydıyla göndermekle 
mükelleftir; paranın 
mından nakil sırasında geçen zamandan, 
gönderilenin vaktinde ulaşamamasından 
sorumludur(2).

Kanunun
Buna göre, 
haklı olabilmesi 
kirayı 
sonra

kiracınınschuld); kiracı. ettiktenihtarı
ödemiş olması gerekmektedir(6a);

tarihteödemenin aynıtebligat ve 
vukuu halinde karine olarak kiracının 
ödemeyi tebligattan 
kabul edilir, kiralayan aksini ispat

ödemenin

teslimi bakı-
yaptığıönce

edebilir (6b); 
hangi saatlerde yapıldığının bilin
mesi önem taşımaktadır(7). Kiralayan 
tarafın ispat yükünü tek başına üst
lenmesi hakkaniyete uymamaktadır, 

(kiracının) banka havalesi 
durumlarda parayı 

tespit 
edimini

ihtar ve
Yargıtay'da kira bedelinin tam

edilmeden)tenzil(masrafolarak 
kiralayanın 
ödenmesini(3), 
eline geçmesini mümkün kılacak şekil
de ve zamanında yatırılmasını iste
mekte, PTT'ye süresinde yatırılmasını 
yeterli bulmamaktadır(3a).

götürülerekayağına 
süresinde kiralayanın

hasmınm 
ile gönderdiği 
hangi 
etmesi

saatte yatırdığını 
imkansızdır; kendi 
tebliğ ettirme anı vakıasını) 

Fakat karara göre, 
saatli

(ihtarı
ispat edebilir, 
sadece
olarak tesbiti 
yükünü gerçekleştirmesi için yeterli
değildir.

kiralayana yaKira parası,
elden teslim edilir (ki tuna konutta 
ödemeli PTT havalesi de dahildir) 

bugün gelişmiş ülkelerdeki gibi 
havale ile yatırıLır(4).

tebligatın
kiralayanın ispat

veya
banka hesabına 
Ödemenin banka hesabı ile yapılması 
ya tarafların iradesi, ya da alacak- 
J kazaı tevdi

Kiraya verenin haklı bir ihtarı, 
banka havalesinikiracınınİmin temerrütü sonucu 

mahalli kararı üzerine ortaya çıka-
ancak,
yapmadığını belirleyen ihtarnamenin, 

sonra, kiracının banka 
ikmal edemeyeceği bir 

tebliğ edilmesine 
tebellüğden sonra

tebligattan 
havalesini 
saatte kiracıya 
bağlıdır. Eğer

bilir.
kiralayanınKira parasının 

eline geçmesi anı, kiracının temerrü
dünün belirlenmesinde önem taşıyan
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banka veznesi hali 
kiracı gecikmesini aynı gün telafi 
etmiş olacak ve kiralayan bunun 
ihtardan sonraki bir saatte yapılmış 
olduğunu ispat edemeyecektir.

Yargıtay'ın anılan içtihatları 
kiracıyı korur mahiyettedir. Yüksek 
Mahkeme, kiralayan aleyhinde bozulmuş 
olan dengeyi, kira tesbiti davalarında 
kira bedelinin hak ve nesafete uygun 
olmasını istemek suretiyle bir ölçüde 
düzeltmek yoluna gitmiş bulunmakta
dır (7a) .

etmiş ise, para zamanında kiralayanın 
banka hesabına ulaşacağından zaten 
bir sorun doğmayacaktır(8a).

Bir başka şube havalesiyle 
kiralayanın banka hesabına ödemenin 
(örn.: tevdi mahalli kararında Kartal 
şubesi havalesiyle Bakırköy şubesin
deki hesabına gibi) açıkça belirlen
miş olduğu durumlarda, kiracının 
üçüncü bir şube üzerinden gecikmeli 
ödemesi kabule şayan değildir. Kira
cının havale bankası (yani aracı, 
başka banka) ve şubesi hesabın bulun
duğu (havaleyi kabul eden) şube 
olmak üzere iki belirli şube vardır. 
Havale şubesi kiracının umumiyetle 
en yakınındaki şube olmaktadır. Buna 
rağmen kiracının belki de kendisine 
havale şubesine göre daha uzak olan 
üçüncü bir şubeden havale çıkartması, 
eğer ödeme vaktinde gerçekleşmez 
ise, temerrütüne yol açar. Kiracının 
üçüncü bir şubeden parayı göndermesi 
kiralayanın paranın akıbetini öğrenme 
hakkını, imkânını bertaraf etmekte
dir ve ha "Bir hakkın sırf gayrı 
ızrar eden suiistimalini Kanun himaye 
etmez" hükmü uyarınca geçersizdir 
(MK.m.2).

açık ise

3) 6.HD. Kararının Değerlen
dirilmesi

Yargıtay'ın, kira parasını 
başka bir şubeye yatırmış olan kira
cıyı görevini yapmış sayan kararı(8) 
kiralayanın aleyhindedir. Bu karar 
şu gerekçelerle isabetli gözükmemek
tedir.

Bir kere, kiranın başka bir 
şubeye yatırılmasını, "para kiracı
nın iradesinden çıkmış ve kiralaya
nın irade alanına girmiştir" gerek
çesi ile benimsemek hatalıdır. Kira
cının parayı elden çıkartması, başka 
bir şube aracılığıyla kiralayanın 
banka hesabına göndermesi borcun 
ifası için yeterli değildir. Para 
yatırılmakla,muhatabın irade alanına 
girmiş
hesabına geçirilinceye dek paradan 
bihaberdir.
banka havaleleri uzun 
aldığı için, kiralayan parayı ancak 
havale edildikten bir kaç gün 
alabilmektedir. Kiralayan için önemli 
olan husus, kiraya kavuşma endişesi 
duymamak ve kira parasını hesaba 
katarak iktisadi faaliyette buluna
bilmektedir .

Kiralayanın tüm şubelerden 
adına havale olup olmadığını sorması 
mümkün bulunmadığından 
temerrüde düşmüş olduğunu belirlemesi 
ve haklı bir ihtarda bulunması da 
imkânsızdır. Yargıtay kararı kabul 
edilirse, bu yolla kiracı kiralayanın 
savunma silahını etkisiz hale getire
cektir. Hukuk düzeni ne kiralayandan 
'Süpermen' gibi, bir günde tüm banka 
şubelerinden istihbarat toplamasını 
talep edebilir, ne de kötü niyetli 
kiracının taktiklerine prim verebilir.

kiracının
olmamaktadır, kiralayan.

Özellikle ülkemizde, 
bir zaman

sonra

Bu noktada tevdi mahalli karar
ları hakkında kısa bir bilgi vermek 
istiyoruz.

İkinci olarak, 
faatler dengesini de dikkate alma
maktadır. Paranın, mutad olan yerden 
yatırılması borcun vaktinde ifa 
edilip edilmediğinin tesbitine imkân 
vermektedir. Bu tesbiti

son karar men-

Maddi hukuk açısından, tevdi, 
bir özel hukuk münasebetidir (BK.m. 
90-91), üçüncü şahıs (alacaklı kiracı) 
lehine yapılmış bir vedia akdidir; 
tevdi edilen şeyi alacaklının tevdi 
yerinden almasına kadar mülkiyet 
hakkı borçluya aittir(9). Tevdi, ifa 
yerine ikame olunan şeydir(Erfüllungs- 
sürrogat), borçlu borcundan

geçici olarak kurtulur(lO). 
Tevdi edilen şey (para) alacaklıya o

yapmakta
kiralayanın menfaati vardır. Kiracı
nın ödeme yerini belirsizleştirmesi, 
kiralayanın temerrüt halinde haklı 
bir ihtar çekmesini imkânsız hale 
sokacaktır. Burada söylediklerimiz, 
vaktinde ödemeyen kiıfacı hakkında
dır. Kiracı normal nakil süresini de 
hesaba katarak önceden parayı havale

en azın
dan
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kiralayana ulaşacak şekilde hareket 
etmelidir(17).

Borçlu, üzerine düşen özen 
borcunu yerine getirdiği 
tevdi olayı başarıya ulaşamamış ise 
(18), sadece beklenmeyen hallerde 
sorumluluktan kurtulur(19).

kadar yaklaştırılmış olmalıdır ki, 
alacaklının bu olayı kabul etmesi 
ile tevdi olunmuş şeyi kendi alanında 
bulabilsin(11). halde.

Usul hukuku açısından, geniş 
anlamda tevdi mahalli kararı, coğrafi 
bir yeri, ifa yerini, tevdi yerini 
(Hinterlegungsort) ve tevdi edilecek 
kişiyi (ki bu tüzel bir kişi, banka 
da olabilir) (Hinterlegungsstelle) 

Tevdi

Sonra, Türk Hukukunda, kiracının 
temerrüdü özel bir müeyyideye bağlan- 

TAHLİYE.(6570 sayılı K.mıştır.
m.7/e). Kiralayanın Kanunla tanınmış 
hakkını fiilen imkânsız hale sokmak 
ve başka çözümler aramak için hiçbir 
neden yoktur.

mahallininkapsamaktadır. 
nerede ve kim olacağını ifa yeri 
Sulh Hukuk Hakimi belirler(12). 
Tevdi mahalli kararı, nizalı kaza 
içerisinde yer alan(13), hukuki 
barışı güvenlik altına almaya yönelik 
(14), düzenleme amaçlı(15) bir ihti
yati tedbirdir.

eğer
temerrüdün oluşumunda havaleyi yapa- 

idaresi veya banka) bir 
kusuru var ise kiracının ona rücu 
imkânı bulunmaktadır(20).

İsviçre'de olduğu gibi,

nm (PTT.
Yargıtay'ın son kararı 

şu yönlerden eleştirilebilir: Bir 
kere,
nm alanından çıkan para, 
kiralayanın irade alanına girer diye 
bir kural yoktur. Yargıtay'ın ihtarı 
tebellüğ ettiği gün ödeme yapınası 
halinde temerrüt oluşmaz, mealindeki 
eski kararı da(16) 
elden veya konutta ödemeli PTT hava
lesi (ki bu son faraziyede müvezzinin 
o gün ödeme yapmış olması koşuluyla) 
ile borcunu ifa ettiği durumlara mün
hasırdır.

SONUÇ :
Hukuk düzeninin, kusurlu ve 

hatta kötüniyetli olan 
(kiracıyı) koruması, 
olan alacaklıyı (kiralayanı) mağdur 
edecektir. Menfaatler dengesinin göz 

Devletin fertlere

maddi hukuk açısından, kiracı-
o anda borçluyu 

onun muhatabı

edilmesi,ardı
vaat ettiği hukuki yardımı yapmaktan 
imtina etmesi anlamına gelir. Muhake
menin hukukî barışı tesis etme ödevi

gayrimeşru

ancak kiracının

taktirdeaksatıldığı 
alternatif arayışlarının gelişmesine 

bir ortam hazırlanmış olacaktır.uygun
İhkak-ı hakkı yasaklayan Hukuk Dev- 

Kanunları ve yargı içtihatları 
: hukuk

kiralayanın menfaatlerini

havalesindeÖzellikle banka
havaleden birkaç gün sonra

leti,
ile oluşturduğu 
kiracı ve 
dengelemek zorundadır.

sistemindeparanın . .
kiralayanın kullanma alanına girebil 
diği durumlarda, intikal tamamlanın-

hehüz kiralayanın 
zamanındadek para, 

Kiracı,
caya 
değildir. parayı
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Art. 74 no. 106,111-H 3;
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KİTAP TANITMA

Albin ESER/Barbara HUBER (yay.), Strafrechtsentv/icklung 
in Europa 2/1-2, Laııdesberichte 1984/1986 über Gesetz- 
gebung, Rechtsprechung und Literatür (Avrupa'da Ceza 
Hukukunun Gelişimi, 2/1-2, Mevzuat, Mahkeme Kararları 
ve Öğretiye İlişkin 1984/1986 Ülke Raporları) Freiburg 
i.Br.1988, 1789 Sayfa.

Doç.Dr. Nur CENTEL
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi

sonundaki Dr.Huber tarafından kaleme 
alınmış bulunan bir özet-karşılaştırma 
raporu da, eserin kullanılışlılığını 
artırmaktadır. Bu ikinci ciltte ele 
alınan ülke sayısı, birinci cilde 
oranla önemli ölçüde yükselmiştir.

Federal Almanya'nın Freiburg 
kentindeki Max-Planck Uluslararası 
Ceza Hukuku Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. 
Albin Eser ile yabancı hukuk uzmanı 
Dr.Barbara Huber'in birlikte yayınla
dıkları bu yeni yapıt, hacimli olması 
nedeniyle iki ayrı kitaptan oluşmakta 
ve üç yıl önce yine aynı yazarlarca 
yayınlanan "Strafrechtsentv/icklung in 
Europa, Landesberichte 1982-1984, 
über Gesetzgebung, Rechtsprechung und

i.Br.l985"in

Sözkonusu yapıtta içerik olarak 
belirli bir birlik sağlanmış, her 
ülke ceza hukukunun gelişimi dört 

altında incelenmiş tir: 
2.Reform çalışmaları, 

4. Öğreti. Bu 
malzeme

ana başlık 
1.Mevzuat,
3.Mahkeme karar1arı,

başlıklar ise,
şu alt başlıkları 

1.Asıl

Literatür, Freiburg 
devamı niteliğini taşımaktadır. anılan ana

bulunduğu oranda 
içermektedir: O.Ön açıklama, 

hukuku (genel kısım

Eserin birinci bölümünde Belçika
(Gunewa), 

Federal 
Alman

Bulgaristan 
(Vestergaard),

Demokratik

(Schaefer), 
Danimarka 
Almanya (Gropp), 
Cumhuriyeti 
(Joutsen), 
Yunanistan

özel kısım,ceza
cezalandırma sistemi), 
hukuku/Düzene aykırılıklar 
İdarî ceza hukuku, 3.Biçimsel ceza 
hukuku (ceza muhakemesi 
Adliye hukuku, çocuk muhakemesi hukuku) 
4.Ceza infaz hukuku, 5.Ceza işlerinde 
uluslararası adli yardım, 6.insan 

7.Diğerieri.
önsöz İJ e kısaltmalar

2.Tali ceza 
hukuku/Finlandiya 

(Rath/Spaniol), 
İngiltere

(Linnenbrink),

(Lammich)
Fransa 
(Karekias)

(Huber), İrlanda 
İtalya (Bosch), Yugoslavya (Bavcon/ 
Kobe) olmak üzere 12; ikinci bölümünde 

Hollanda (Waling/Kalmthout), 
(Matheson), Avusturya (Berger),

(Hüner- 
İsviçre 

(Perron),

hukuku,

Ayrıca herhakları, 
raporda bir 
cetveli de yeralmaktadır.

ise,
Norveç
Polonya (Weigend), Portekiz 

(Comils) , hukukuna ilişkin birçok 
ülkelerinin 

ve değişimi 
da Türk ceza

felci), İsveç 
(Heine/Spalinger), Ispanya 
Türkiye (Tellenbach), Sovyetler 
Birliği (Paetzold), Macaristan (Gyor- 
gyi) olmak üzere 11 ülke ceza hukukunun 
1984 ile 1986 yılları arasındaki uç 
yıllık gelişimi, mevzuat, mahkeme 
kararları ve öğreti açısından ele 
alınmaktadır. Ayrıca, ikinci cıld

Ceza
konuda çeşitli Avrupa 

yıllardaki gelişimi 
için bilgi edinmek ya . .
hukukunun bu yıllardaki gelişimine 

gözüyle bakmak ve karşılaş 
isteyen okuyucu için bu yapıt, 

ilginç malzeme sunmak

son

yabancı 
tırmak 
çok zengin ve 
tadır.
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(Huber, 1722-1723); İsveç'te yeni bir 
yasayla ölüm ânı için beynin ölümünün 
temel alındığı (Oomils, 1311), 
Federal Almanya ile Polonya'da gösteri 
ceza hukukunun sertleştiği (Gropp, 
113; Weigend, 1180), İngiltere ve 
Hollanda'da futbol çatışmalarını 
durduracak yasal önlemler getirildiği 
(Huber, 665; Waling/van Kalmthout, 
946), Fransa, İspanya, İtalya, İsviçre 
hukuklarında terör eylemlerini önlemeye 
yönelik düzenlemelere gidildiği 
(Rath/Spaniol, 465; Bosch, 828; 
Perron, 1469; Heine/Spalinger, 1393) 
bu yapıtta ayrıntılarıyla görülebil
mektedir .

Öncelikle Türkiye raporuna bak
tığımızda, 1984-1986 yılları arasında 
Türk ceza hukukunu ilgilendiren 
mevzuat değişiklik ve yeniliklerinin 
ayrıntılı olarak ele alındığını 
(Tellenbach, 1546-1576) , Türk Ceza 
Kanunu Öntasarısınm getirdiği önemli 
yeniliklerin belirtildiğini (Tellen
bach, 1576-1578), ilginç mahkeme 
kararlarından örnekler verildiğini 
(Tellenbach, 1578-1585) ve sözkonusu 
döneme ilişkin yeni literatürün 
incelendiğini (Tellenbach, 1585-1601) 
görüyoruz.

Diğer ülke raporlarından ise, 
sözgelimi 1984-1986 döneminde Avrupa'
da, Türkiye'den başka İsviçre (Heine/ 
Spalinger, 1363), Belçika (Schaefer, 
26), İngiltere'de (Huber, 676) ceza 
yasalarının kısmen değiştirilmek 
istendiğini, Fransa'da (Rath/Spaniol, 
512) ise yeni bir ceza yasası tasarısı 
hazırlandığını öğreniyoruz. Yine bu 
eserden, Fransa'daki Ceza Kanunu 
Batinder tasarısının cünhalarda 
kusura dayanmayan cezalandırmayı 
kaldırıp sadece kabahatlerde korumayı 
öngördüğünü 
Belçika'da 
bundan tamamen vazgeçmek istediğini 
(Schaefer, 26), aslında objektif 
sorumluluğu kabul eden İngiliz mahke
melerinin son yıllarda bu tür 
luluğu kararlarında sınırlandırma 
eğilimine girdiklerini (Huber, 697), 
F.Alman Temyiz Mahkemesinin ise 
henüz kusura bağlı olmayan 
sorumluluğundan 
(Gropp, 167), anlıyoruz.

Cinsel ceza hukuku alanında 
İngiltere, Hollanda ve İtalya'da 
kapsamlı reform plânları (Huber, 678; 
Waling/von Kalmthout, 958; Bosch, 
827) Belçika'da ise, münferit düzelt
meler (Schaefer, 12)
pornografilerdeki 
suç olmaktan çıkarma akımına, özellikle 
küçükleri korumak için ceza yasala
rıyla sınır çizilmeye başlandığı 
(Joutsen, 424; Huber, 667; Linnenbrink, 
793; Waling/yan Kalmthout, 931; 
Matheson, 1046; Tellenbach, 1549), 
İsveç, Danimarka,
Avusturya 
suçlarının 
(Cömils, 1292;
Gropp, 129;
(Mattheson, 1156)
(Joutsen, 435) 
bulunduğu, kredi kartları ile banka 
otomatlarından para çekmeye yarayan 
kod kartlarının kötüye kullanılmasının 
Avrupa ülkelerinin hukuklarını meşgul 
ettiği, 
satanlara

öngörüldüğü, 
1970'li yılların

(Rath/Spaniol, 514), 
Legros öntasarısınm

Federal Almanya, 
hukuklarında bilgisayar 

yasayla düzenlendiği 
Ves tergaard, 319;

Berger, 1105), Norveç 
ve Finlandiya'da 

bu konuda tasarı

sorum-

sonuç 
vazgeçemediğini

Yine bu eserde, sözkonusu dönemde 
bazı ülkelerde bazı suçlar açısından 
ispat yükünün yer değiştirdiği, 
sözgelimi Fransa'da bir kararnamenin 
tüm altın sahiplerini, bunu hukuka 
uygun biçimde elde ettiklerini ispatla 
yükümlü kıldığı (Rath/Spaniol, 575), 
İngiltere'de uyuşturucu madde kaçak
çılığından yargılananların 
mevcut malvarlıklarını değil, 
altı yılda yaptıkları harcamaların 
kaynağının da uyuşturucu madde kaçak
çılığı olmadığını ispatlamaları 
gerektiği (Huber, 665) belirtilmekte
dir.

uyuşturucu maddeleri yapan- 
ömürboyu hapis cezası

verildiği (Huber, 664), diğer bazı 
ülkelerde de uyuşturucu madde suçla
rında cezanın artırılması yoluna
gidildiği (Kareklas, 630; Guneva, 87; 
Weigend, 1182; Waling/van Kalmthout, 
937; Matheson, 
uyuşturucu madde 
alkollü araç kullanmanın cezasının da 
Demokratik Alman Cumhuriyeti, Finlan- 

Polonya, Sovyetler 
Birliği veMacaristan hukuk sistemle
rinde ağırlaştırıldığı (Lammich, 395; 
Joutsen, 437;
967; Weigend,
Györgyi, 1679), çevre koruma bilinci
nin yükselmesi 
ülkede

1045; Oomils, 1274) 
suçları yanında

sadece
son

diya, Hollanda,

Waling/van Kalmthout, 
1179; Paetzold, 1619;Bu dönemde bazı ülkelerde meşru

müdafaa kapsamını daraltma eğiliminin 
bulunduğu ve ölmeye yardım ile intihar 
konusundaki tartışmaların canlandığı nedeniyle birçok 

çevre ceza hukuku alanında
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yeni düzenlemeler yapıldığı (Kareklas, 
622; Bosch, 815; Waling/van Kalmthout, 
962; Matheson, 1052; Berger, 1108; 
Heine/Spalinger, 1353; Tellenbach, 
1537) ekonomik suçlarla mücadelenin 
sosyalist Avrupa Ülkelerinde daha 
etkin olduğu, Sovyetler Birliği'nde 
rüşvete karşı kampanya başlatıldığı 
(Paetzold, 1620) bu kitapta ele 
alınan konulardan bazılarıdır.

larm daha fazla kullanılmasının 
geçerli olup olmayacağının birçok 
hukuk düzeninde tartışıldığı, 
konunun ender olarak yasalarla düzen
lenip, ayrıntıların genellikle hizmet- 
içi düzenlemelere bırakıldığı belir
tilmektedir (Huber, 1759). Sadece 
Danimarka'da ajan kullanma koşulları 
yasayla düzenlenerek tartışmaya 
verilmiştir. En az altı yıl özgürlüğü 
bağlayıcı ceza ile tehdit edilen bir 
suçun işlenebileceğine ilişkin güçlü 
şüphe ve delilleri güvenceye alma 
zorunluğu varsa, 
polis memuru ajan 
karar vermekte, ancak bunu yargıcın 
iznine sunması gerekmektedir (Vester- 
gaard, 334-335). İsviçre'de ise bu 
konuda yasal düzenleme bulunmamakta. 
Federal Mahkemeye göre, bu şekilde 
suçu ortaya çıkartma, 
aktif olarak suçun işlenmesine kat
kıda bulunmadığı veya suça yolaçmadığı 
oranda geçerli olmaktadır (Heine/Spa
linger, 1406). Hollanda'da, Adalet 
Bakanlığının adliyece saptanan ölçü- 
lere uygun olmak koşuluyla bu tür 
soruşturmaya izin vermesine rağmen, 
ajan kullanılması tartışmalıdır 
(Waling/van Kalmthout, 943-944).

ancak

son

Ayrıca, ceza muhakemesi alanında 
polisin hazırlık soruşturmasındaki 
görevlerinin İngiltere, İsveç ve 
İspanya'da ilk kez yasayla saptandığı 
(Huber, 669; Comils, 1299; Perron, 
1475), şüpheli kişinin veya sanığın

İngiltere'de 
müdahalesine 

getirdiği
670), İspanya'da tutuklama

tutuklama

yüksek dereceli 
kullanılmasına

korunması amacıyla 
yasakoyucunun polis 
karşı kanunyolu imkânı 
(Huber,
alanının genişletilip 
nedenlerinin artırıldığı (Perron, 

İsveç'te yakalama-tutuklama
genişletme eğiliminin

ancak ajanın

1476), 
nedenlerini 
bulunduğu (Comils, 1313), Danimarka'
da delilleri karartma tehlikesi söz

sek iztutuklunun
tutuklulardan

konusu olduğunda 
haftaya kadar diğer 
tecrit edilebilmesi olanağının geti
rildiği (Vestergaard, 
karşılık, Fransa, İngiltere ve Türki-

haklarını

328), buna çıkarılmasındaortayaSuçun
kullanılan bu kişilerin beyanlarının 

muhakemesinde hükme esas alına
bilmesi konusunda ise kitapta, İsviçre 
Federal mahkemesinin, ortaya çıkmayan 
ajanın tanıklık beyanının değerlendi
rilmesini geçerli bulduğu (Heine/Spa
linger, 1406), Hollanda temyiz mahke
mesinin ise, anonim tanıkların tanık-

ancak bu

tutuklununise.ye'de
artırma ve 
sınırlandırma yoluna gidildiği (Spa—

669; Tellenbach,

cezatutuklamaya başvurmayı

niol, 487; Huber,
1567), ceza muhakemesi için delil 
elde etmek amacıyla telefon dinlenmesi

koşullarının 
(Huber,

mektup açılması 
İngiltere'de belirlendiği 
661), Danimarka'da mektup açılması 
gibi* telefon ve ev dinlenmesinin de 
en az altı yıl özgürlüğü bağlayıcı 

gerektiren bir suçun işlenmesi 
tehlikesinin bulunmasına bağlı

sadece

ve
lığını geçerli görmediği, 
tür gizli ajanlar için istisna tanı
dığı belirtilmektedir (Walıng/van 
Kalmthout, 943). Danimarka'da ajanın 
tanıklık yükümlülüğünden kurtulması 
çok sınırlandırılmış, anonim tanıklık 
yolu ise tamamen kapatılmıştır IVes- 
tergraad, 336). Belçika mahkemelerin
den biri, polisin, meslek sırrına 
dayanarak muhbirin ismini tanıklı 
sırasında saklayabileceğim, bunun 
aksine bir yükümlülüğün Avrupa İnsan 
Haltları Sözleşmesi m.6/3-d'den de 
çıkartılamayacağını belirtmiş (Schae- 
fer 54), Federal Alman mahkemeleri, 
ilgili makamların, ajan polis memuru- 

olay hakkında beyanda bulunamaya- 
durumunda, bu

cezayı 
somut
tutulduğu, ev
insan yaşamını, sağlığını ya 
önemli sağlık değerlerim tehl^eye 
düşüren (uyuşturucu madde suçları

mümkün olduğu (Vester

dinlemenin,

gaard, 333) bu yapıtta belirtilmekte
dir.

Kitapta ele alınan diğer ilginç 
bir konu ise, eylem öncesinde 
liyete geçilmeden önce) suçuortaya 
çıkartma yöntemleri ° 111 . ğ
Özellikle, uyuşturucu maddeve sahte 
para suçlarıyla mücadelede bu metod

nun 
cağını doğrulamaları
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1477; Gomils, 1306), Federal Almanya’
da bir Eyalet Yüksek Mahkemesinin, 
üç mahkûmun 11,54 m büyüklükte bir 
hücrede tutulmasını insanlık dışı 
işlemi yasaklayan Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi m.3'ü ihlâl edici nitelikte 
bulduğu (Gropp, 218) belirtilmekte, 
mahkûmların seçme haklarını otomatik 
olarak kaybetmemeleri, açlık grevi 
yapan mahkûmları zorla beslemenin 
geçerli olmaması, mahkûmların ceza- 
evindeki kişisel dosyalarına bakabil
meleri , disiplin kovuşturmalarında 
savunmalarını yapabilmeleri konula
rında çeşitli ülkelerde gelişmeler 
elde edildiğine (Waling/van Kalmthout, 
948,950; Gropp, 215; Huber, 727; 
Perron, 1497) değinilmektedir.

Uyuşturucu madde suçluları ve 
kurum içinde uyuşturucu madde tüketimi 
ile ilgili sorunlar ise, Avrupa 
Topluluğu ülkelerinin yarısını hâlâ 
uğraştırmakta (Huber, 1767), bu 
nedenle, sözgelimi Hollanda’da her 
iki mahkûmdan biri uyuşturucu madde 
suçu işlediğinden ve mahkûmların 
yarısı uyuşturucu bağımlısı olduğundan 
veya infaz sırasında alıştığından, 
cezaevlerinde uyuşturucu kullanmayan
lar bölümü ya da bu alışkanlıktan 
vazgeçmek isteyenlerin kalabileceği 
merkezler oluşturulması yoluna gidil
mektedir (Huber, 1767).

Nihayet, milletlerarası 
hukukundaki gelişmeler 
ele alınmakta ve önemli sözleşmeler 
ile bunları imzalayan, katılan ülkele
rin bir listesi (bak. Huber, 1769- 
1774) verilmektedir.

memurun kimliğihin gizli kalmasındaki 
devlet çıkarının, sanığın, onun tanık 
olarak dinlenmesindeki çıkarından 
önde geleceğini kabul etmişlerdir 
(Gropp, 204).

Sanığın ajan provokatörce suça 
yöneltildiği yolundaki savunması ise, 
Federal Almanya'da cezayı hafifletici 
neden olarak görülme eğilimindedir 
(Gropp, 181). İsviçre'de çözüm, ceza 
takdiri alanında aranmaktadır. (Heine/ 
Spalinger, 1406). Eylem öncesi soruş
turma yöntemleriyle hukuka aykırı 
biçimde elde edilen soruşturma sonuç
larının hükme esas alınması ise, 
Belçika ve Federal Alman içtihatlarında 
kabul edilmemekte (Schaefer, 50; 
Gropp, 158), İngiltere'de ise, bu tür 
delillerin, önemli oldukları takdirde 
değerlendirilebilecekleri 
geçerli bulunmaktadır (Huber, 717).

ilkesi

Mağdurun zararını tazmin konusunda 
kitapta; Belçika, Danimarka, Finlandiya, 
İngiliz, İspanya, Polonya hukuklarında 
yasal 
(Schaefer,
Joutsen, 432;
1480; Weigend, 1175), Federal Almanya'
da 1986 tarihli "Mağdurun Korunması 
Yasası"yla mağdurun ceza muhakemesin
deki

ilerlemeler elde edildiği 
25; Vestergaard, 332; 

Huber, 675; Perron,

durumunun çeşitli açılardan 
düzeltilerek, sözgelimi kişisel yaşam 
alanını ilgilendiren 
verilmesinin asgari düzeye indirildiği 
belirtilmektedir (Gropp, 136).

bilgilerin
ceza

de kitapta
Eserde ayrıca, cezaevi koşullarını 

düzeltme, infazda yenilik ve kolaylık
lar getirme, eski hükümlüyü topluma 
kazandırma konularında Fransız, 
İspanya, İsveç hukuklarında çalışmalar 
bulunduğu (Rath/Spaniol, 503; Perron,
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İCRA HUKUKUNDA ÖNCELİK PRENSİBİ 
VE ANAYASADAKİ EŞİTLİK İLKESİ (*)

Prof.Dr. Peter SCHLOSSER
Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi 

Öğretim Üyesi

Çev.: Ar.Gör. Nevhis DEREN-YILDIRIM
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı 
Öğretim Elemanı

Böhmer'in makalesine yapılan 
atfın geniş tutulmasının nedeni; 
yapılan eleştirilerin yalnız Cebri 
Arttırma Hukukunu değil, İcra Hukuku
nu da ilgilendirdiğini göstermektedir. 
Böhmer, Alman Anayasa Mahkemesi'nin 
incelediği olayların ardında alacaklı- 
borçlu ilişkisini görmekte ve rekabet 
halindeki alacaklıların çıkar çatışma
larının eşitlik ilkesine göre Anayasa 
Hukuku çerçevesinde meşrulaştırılma- 

istemektedir. Bunu sağlamak

Böhmer, Alman Yüksek Mahkemesi 
nin cebri arttırma ile ilgili bir 
kararı üzerine verdiği mütalaada 
şunları yazmıştır(l);

"Cebri Arttırma Hukuku'nun her 
yönüyle anayasa ile uyumlu olduğu 

1871 İmparatorluk Ana
yasası ve onun geçerli olduğu dönemde 
kanunlaştırılan Cebri Arttırma Kanunu 
temel hakları tanımıyordu. Özellikle 
orantılılık ilkesinin Cebri 

hükümlerde

şüphelidir.

icra
yeterinceHukukundaki 

ifade edilip edilmediği tartışmalıdır. 
Diğer hukuki düzenlerin aksine icra 
türleri belirli sıraya konmadığı 
gibi çeşitli icra türleri arasında 
koordinasyonu sağlamak yoluna da 
gidilmemiştir.

Kanaatime göre, 
faaliyetini alacaklının 
bırakan bu sistem, 
haklar ve orantılılık ilkesi dikkate 
alındığında sakıncalı bir sistemdir.

tekeli belirli bir

smı
için İcra Hukuku’ ndaki esaslar ile

bağdaş tırıİmasıAnayasa Hukuku’nun 
gereklidir. Eşitlik prensibi açısından 

öncelik prensibinin 
gösterilmek istendiği

düşünülürse, 
gerçekten
kadar problemsiz ve hukuk politikası 
açısından tartışılmasının gereksiz 
olup olmadığı şüphelidir(2).

Söz konusu sorun aşağıda incele
li ncelememi bu vesile ile

devletin icra
ihtiyarına 

anayasal temel
necektir.
yıllar önce temel anayasa prensipleri
nin önemini kavrayan ve söz ^ konusu 
prensipleri miyadını doldurduğu için 
demode olmuş bazı usul kanunlarının 
kontrolünde kullanan bir insana 
ithaf ediyorum(3). Ümit ederim ki, 
bu inceleme, artık Alman Üniversitele— 

değil, Zürih'te ders
Nalther J. Habscheid, Alman

Devletin icra
ölçüde alacaklının emrindedir, 

anayasadaki 
hükmü ile uyum içinde olup olmadığı

Zira

ama
eşitlikbu sistemin

tereddütler vardır.konusunda
burada bir bakıma alacaklının çıkarı, 
borçlunun çıkarma tercih edilmektedir. 
Bu durum her yönden adil görülemez

verenrinde 
Prof.Dr.

(s) vollstreckungsrechtüches Prioritaetsprinzip und verfassungsrechtlicher
Gleicheitssatz, ZZP, April 1984, 97.Band, Heft 2, s. 121 138.

• • •
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Usul Hukukuna ilişkin çalışmalarına 
devam etmesi için teşvik eder.

I. İlam hükmünde
sahip alacaklılar arasında öncelik 
ve eşitlik sorunu

1. Anayasal Temeller:
Hukuk doktrini, 

icrada öncelik prensibini tatminkar 
bulmuştur. Hiçbir şerh veya sistematik 
eserde prensibin adil olup olmadığına 
değinilmemiştir. Yalnız küçük punto
larla, bazı hukuk düzenlerinde bu 
konuda farklı görüşler olduğu belir
tilmiştir. İlginçtir ki, farklı 
düzenlemeler Alman Usul Hukuku ile 
sıkı ilişkisi olan ülkelerde, örneğin 
İsviçre, İtalya, Yunanistan ve Japon
ya'da söz konusudur(4). 
durmak gerekir, 
geçerli olan "Kim önce gelirse buğdayı 
o öğütür", 
tatmin edilmesinin talepte bulunduk
ları ona göre düzenlenmesi 
doğurduğu için 
bağdaşmamaktadır. 
öncelik prensibi genel bir şekilde 
formüle edildiğinde aşağıdaki 
bürünebilir:

gösterdi. Elli yıl sonra Alman Usul 
Kanunu reformunu hazırlayan Komisyon 
da öncelik prensibinin adil olduğu 
hususunda ikna edildi(6).

"...bu komisyon sıranın tesadüf 
eseri oluşmasına neden olan öncelik 
prensibine karşıdır. Bir alacaklının 
kendisi ile aynı anda veya kendisinden 
önce takibe başlamış bulunan diğer 
alacaklılar karşısında bir rastlantı 
sonucu, diğer alacaklıların 
iştirak hakkını (haciz rehin hakkını) 
ortadan kaldırması doğru değildir..."

belgelere

yıllarca cüz'i

hacze

"Raslantı" kavramı,
vurgulanan hukuk bilincinden 
olarak ortaya konamaz. Sınırlı malvar
lığının dağıtımının raslantıya bıra
kılması; ihkakı hakkın yasaklandığı 
ve devletin kendisini paylaştırmadan 
sorumlu

anayasada
aynı

Bu noktada 
Çünkü sistemimizde

tuttuğu 
açısından 

Alman Anayasa Mahkemesi’ nin

sürece, eşitlik 
imkânsızdır. Builkesi 

durum,
Anayasa’nın üçüncü paragrafına ilişkin 
olarak verdiği kararlarda da vurgulan
maktadır ( 7). "Eşitlik ilkesi, 
malyarlığmin fazla olduğu durumlarda 
değil, yetersiz olduğu durumlarda da 
kendini göstermelidir."

anlayışı, alacaklıların

sonucunu 
hakikaten adaletle 

İcra Hukukundaki sadece

görünüme

Alacaklılar"Borçlunun yeterli bir miktarda 
mevcudu üzerinde birden

olması

rekabette, 
takibin dayandığı belgelerin niteliği 
ve münferit hacizler arasındaki süre 
dikkate alınmaksızın yalnız hacizlerin 

verilmesi, Anayasa 
Hukuku açısından kabul şayan mıdır?

arası
olmayan
fazla kişinin hak sahibi 
halinde, zamanında müdahale edememiş 
olan, yani mevcut tükendikten 
devreye giren alacaklılar bir şey 
elde edememektedirler. Zira onlardan 
daha önce takibe girişmiş olan alacak
lılar tamamen tatmin edilmişlerdir."

sırasına önemsonra

Eşitlik ilkesi hakkında 
doğmatiği, 
hakkmdaki

anayasa 
genel hukuki prensipler 
bilimsel yaklaşımlarla 

aynı kaderi paylaşmaktadır. Altlama 
kabiliyetini haiz üst hukuk normalır 
yaratma imkânı da yoktur. Genellikle 
böyle bir durumda eski formüllere 
dönülür ve somut olaylarda eşitlik 
prensibine aykırı davranışlar inkâr 
edilir, 
zorundayız:

Bir devletin, vatandaşına yaptığı 
hizmetlerde, böyle bir prensipten 
kaynaklanan vasıtaları ölçü olarak 
almaksızın hareket etmesini anlamak 
imkânsızdır. Cebri icrada, muhteva 
olarak sınırlı bir mal varlığının 
paylaştırılmasınm tartışıldığı
dönemlerde bile öncelik prensibi 
eleştiriliyordu. Daha sonra kanunlaş
tırılan İsviçre Borç için Takip ve 
İflas hakkında Federal Kanunu öncesi 
azınlıkta kalan görüş taraftarlarınca 
hazırlanan Taslakta teklif 
öncelik prensibi hakkında 
deniyordu(5):

O zaman çok dikkatli olmak

"Eir düzenlemenin makul bir 
şekilde anayasaya hakim olan düşünce- 
lere göre değerlendirilmesi halinde 
ortaya karışık bir durum çıkıyorsa(8), 
bundan, konuya yabancı olan fikirlere 
dayanıldığı sonucuna varılmalıdır(9)."

olunan
şöyle

"Eşitlik prensibi temelde
olan şeylerin keyfi biçimde ______
şekilde ele alınmasını yasaklamaktadır. 
Bununla birlikte kanunkoyucuya bunu 
düzenlemede geniş bir özgürlük de

aynı
farklı

"Burada kanun, 
bir ayrıcalık tanımaktadır." 
taslağı üzerinde yapılan 
tartışmalar da bu azınlık aynı direnci

gözle görülür 
Kanun

sonraki
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tanımalıdır. Kanun koyucunun hareket 
alanının sınırına(lO), 
olayın farklı veya eşit uygulanmasının

hareket eden 
uygun düşmediği

ortaklardan biri pey ileri sürerse, 
ortaklık malına arttırmaya katılmak 
için bir ödemede bulunmaksızın sahip 
olması durumu ortaya çıkmakta idi. 
Arttırmaya katılan diğer kişilere 
eşit muamele yapılmasının temini 
için Anayasa Mahkemesi, bu kişileri 
de arttırma öncesi teminat yatırmaktan 
muaf tutrnuştu(15).

düzenlenen

adalet düşüncesinden 
bir mülahaza ile 
noktada ulaşılır(11)."

"Eşitlik
özellikle aynı kanun hükmüne 
olan gruplara farklı davranıldığında 
ortaya çıkmaktadır. Gruplar arasında 
değişik uygulamayı haklı gösterecek 
önemli farklar olmadığı halde, bir 
gruba başka, diğer bir gruba başka 
türlü işlem yapılması durumunda; 
eşitlik prensibi ihlal edilmiş demek
tir (12)

prensibinin önemi, 
tabi

İkinci olay, 
davası(16) idi. 
önemli olan konu, anayasal eşitlik 
kavramının anlamını ortaya koymak 
değil, özel hukuk niteliğine sahip 
sulh sonucunda karşılanmayan talep
lerin , Özürlü Çocuklar İçin Yardım
laşma Vakfı Kurulması Hakkmdaki 
Kanun sayesinde istenebilir olup 
olmadığıdır. Alman Anayasa Mahkemesi, 
şu açıklamaları yapmıştır: Olayda 
Contargan üretimi yapan firmanın 
mağdurlara verdiği milyarlarca Mark 
tutarındaki zararın hepsini karşıla
mayacağı ve yapılan sulh benzeri 
akitlerin bütün mağdurları kapsaya
mayacağı anlaşılınca, devlet, bu 

karşılanmasına yardımcı

meşhur Cöntergan 
Ancak bu davada

"...hukuki temelden yoksun, 
ondan bağımsız ve tesadüfehatta

bağlı bir kriter kullanılması kabul 
edilemez."(13)

Dürig, (14), bu ilkeleri bir 
formül haline getirmiştir. "Bizatihi 
keyfilik değil, aksine, karşılaştırma 
ve ayrım yapmada keyfilik."

Bu prensipten doğrudan altlama 
kabiliyetini haiz normlar çıkarmak 
mümkün olamıyorsa da, bu durumda 
otuz yıldan beri geçerli olan anayasa 
ilkelerine ilişkin içtihatlardan 
yararlanılarak olaylar gruplandırıla- 
bilir. Bu durum genelleştirilirse 
şöyle açıklanabilir. Eğer devlet 
iktisadi bir değeri birçok kişi 
arasında dağıtmayı üzerie alır ve bu 
kişilerin prensipte reddedilmeyen 
iştirak talepleri dağıtılan değeri 
aşarsa, eşitlik ilkesi doğrultusunda 
hareket eden devlet hangi talepleri 
karşılayacaktır? Gerçi bu genellemeye 
daha sonra talepte bulunan alacaklı
lar, yani hacze iştirak edenler 
için, hacze konu olabilecek başka 
malların bulunabileceği savından 
hareketle karşı çıkılabilir. Cebri 
icradaki sıra sorunu, mevcut malvar
lığı borçlarını karşılamayan borçlu 
sorununu gündeme getirmektedir.

zararın
olmak üzere bir kanun hazırlanmasını
gerekli görmüştür. Zarar gören bütün 
çocukların belli bir zamana kadar 
tazminat talep edemeyecekleri ve 
sulh sonucunda ellerine bir şey 
geçmeyeceği gerçeğinden hareketle, 
Alman Anayasa Mahkemesi, sözleşmelerle 
düzenlenen bu hukuki duruma müdahaleyi 
gerekli görmüştür."

"Sınırlı kaynaklara" tüm zarar 
görenlerin tatmin edilmesi fikri, 
paylaştırmada çözüme ulaşmak için 
kararlarda kullanılan önemli gerekçe
lerden biri idi. Ancak olayın taşıdığı 
trajik boyutun ve halkın acıma duygu- 

gören tüm kişilerisunun, zarar 
korumayı gerektirmesi muhtemeldir.
Buna rağmen söz konusu karar bizi, 
genel olarak rekabet halindeki alacak
lılar arasında adil iştirak sorununu 
düşünmeye yöneltmelidir.

Alman Anayasa Mahkemesi, anayasa- 
üçüncü maddesinin birinci fıkra- 

ölçü teşkil ettiği birçok

İktisadi bir değerin veya birçok
bütününparçanın oluşturduğu bir 

adil dağıtımı sorunu ile Alman Anayasa 
Mahkemesi şimdiye kadar iki 
karşı karşıya gelmiştir:

nm 
sının
benzer durumlarda(17) olduğu gibi, 
şüpheli görünen ayrımlara yol açan 
öncelik
sebebiyle alacaklılar arasında fark 
yaratan meşruluk

defa

prensibinin uygulanmasıizale-i şüyuu 
söz konusu idi. Bu davada ortaklık 
malı açık arttırmaya konu olduğunda

Birinci olayda,
gerekçelerinin
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bir durum vardır. Bu sistemin kabu
lünde ciddiye alınabilecek(27) üç 
neden(28) mevcuttur.

a) Talebinin karşılanmasına 
çalışan alacaklıya başarı primi 
olarak öncelik tanıma(29),

b) Eğer haciz koyduran alacaklıya 
öncelik tanınmaz, onun kendinden 
sonra gelen alacaklılarla eşit sırada 
tatmini yoluna gidilirse, bu durumda 
da haciz koydurulacak malların mikta
rının artması tehlikesi başgösterir. 
İlk takibi yapan alacaklının başvur
duğu önlem, alacak tutarını çok aşan 
miktarda malı haczettirmek olacaktır 
(30).

incelenmesine yol açmıştır. Yapılan 
ayrım hiçbir şekilde kabule şayan 
değilse, bu tanzim şekli anayasaya 
aykırıdır. Tabii ki burada anayasal 
çıkış noktasının şu inceliğine dikkat 
edilmelidir: Yalnız yapılan ayrımı 
haklı gösterecek bir farklılığın 
saptanabilir olması, her türlü ayrımı 
meşrulaştırmaz. 
edilebilir olan

kabulPrensipte 
farklı uygulama, 

kendini meşru kılan sebebin oluştur
duğu bağlamın dışına çıkmamalıdır(18). 
Kısa bir süre önce Alman Anayasa 
Mahkemesi(19), dış ülkelerde yaşayan 
yabancıların emeklilik talepleri ile 
ilgili bir olayı karara bağlamıştır. 
Bu kişilere yurt içinde yaşayan 
kişilerden farklı davranmak ve emekli 
aylığı yerine ödenmiş primleri iade 
etmek mümkün olmalı idi. Ancak Anayasa 
Mahkemesi söz konusu iki seçeneği 
red etmiştir. Çok yeni bir kararında 
Alman Anayasa Mahkemesi, kazanılan 
hakların tazmini için primlerin 
iadesini öngören düzenlemeyi, eşitlik 
ilkesine değil hukuk devleti ilkesine 
(2 I) aykırı buldu. Bu kararın gerek
çesi de, kanun koyucunun yükümlüleri 
koruma amacına ulaşılamaması idi(20).

c) Alman Hukukunda, ilk takibi 
alacaklıyı tatminde yardımyapan

etmek için tacir olmayanlar da aciz 
muhakemesine tabi tutulmaktadır.

Bu bakış noktalarından hiçbiri
sinin keyfi olarak »ortaya çıkmadığı 
muhakkaktır. Ama bu bizi yine de 
alacaklılara karşı farklı davranmayı 
meşrulaştırmak için kullanılan kriteri, 
yani öncelik prensibini sorgulamaktan 
alıkoyamaz. İlk önce haczi yapan 
alacaklının, borçlunun yegâne malını 
ele geçirmesi ve onu takip eden 
diğer alacaklıların ardına itilmesi 
olgusu, yalnız çevik ve becerikli 
olanın ödüllendirilmesini haklı 
kılmamaktadır. Daha geç gelen alacak
lıları iflas yolunu seçmeye yönlen
dirmek de, malların yetersizliği 
veya bu yolun masraflı oluşu nedeniyle 
elverişsiz olduğundan, bu kişilerle 
alay ediliyormuş hissini uyandırmak
tadır. En sık ileri sürülen gerekçe, 
ihtiyaçtan fazla malın haczedilmesi 
tehlikesidir. Eğer öncelik prensibi 
kabul edilmese idi, bu defa da kaç 
rakibin takip yapacağını kestiremeyen 
ilk haciz alacaklı bütünü ile tatmin 
olabilmek için bir çok malına haciz 
koyduracaktı. Haksız yere(31) ihtiyaç
tan fazla malın haczedilmesinin 
önlenmesi için, Öncelik prensibinin 
dışında da, daha sonra takip yapan 
alacaklıları Anayasa Hukuku anlamında 
koruyan yollar da vardır. Hukuk 
politikası açısından alternatif 
teşkil eden denkleştirme prensibinin 
uygulama alanını yalnız geleneksel 
anlamda(32) resmi taleplerle sınırlar
sak, bu takdirde şöyle bir yol izlene
bilir; borçlunun bilgisine başvurulur 
ve borçlu başka hacizlerin vukuu

2. İcra hukukundaki takaddüm 
sorununun çözümünde getirilen öneri
lerin kullanılması:

Bu bilgiler çerçevesinde İcra 
Hukukundaki öncelik prensibi hakkında 
duyulan tereddütlerin tamamen gideril
mesine imkân yoktur. Alman Anayasa 
Mahkemesi’nin doğru olan ve devamlı 
olarak önemi artan usulî silahların 
eşitliği(21) kuralını yalnız davacı 
ile davalı arasındaki ilişkilere 
sınırlı şekilde uygulamasını ve bunu 
İcra Hukukunda alacaklılar arasındaki 
ilişkiye uygulamamasını anlamaya 
imkân yoktur. Devletin hukuki himaye
sinin etkinliği ilkesini(22) dahi 
yalnız Usul Hukukunda uygulamak 
doğru değildir. Böyle bir davranış, 
icranın teminatını(23) ortadan kaldır
dığı gibi, İcrada keyfi olarak farklı 
davranma yasağına da aykırıdır.

Alman kanunkoyucusunun, öncelik 
prensibini seçmesinde mutlaka sübjek
tif kriterler etkili olmuştur. Lâkin 
böyle bir prensibi seçen tek ülke 
değiliz; azınlıkta da kalsalar Avus
turya^^, İngiltere(25) ve Amerika 
Birleşik Devletleri1nde(26) benzer
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bulmadığını ve yakın zamanda meydana 
gelmeyeceğini söylerse, onun iyiniye- 
tine güvenilir ve böylece alacak 
tutarını aşan hacizlere gidilmesi 
önlenebilir. Burada dikkatimizi 
çeken bir noktada denkleştirme pren
sibini uygulayan hiç bir ülkenin 
şimdiye kadar öncelik prensibinin 
uygulanmasına geçmeyi düşünmemiş 
olmasıdır.

Bunun yanı sıra eşitlik prensibine 
aykırı bir madde olan Alman Anayasa 
Mahkemesi'nin 
Kanunu'nun 
fıkrasının(37) anayasaya aykırılığı 
saptanmalı ve kanunkoyucu tarafından 
bu hüküm yeniden düzenlenmelidir.

II. İcra Hukukundaki Eşitlik 
Prensibi ve Geçici Hukuki Himaye 
Tedbiri Olarak Takip Önceliği:

Bu konuda kesin sonuçlara vara
bilmek için, öncelik prensibinin 
ihtiyati tedbirlerdeki görünümünün, 
Anayasa Hukuku 
dirilmesi gerekir.
"İhtiyati haciz" incelenecektir.

İlişkin
üçüncü

İşleyişine 
95. maddesinin

Ancak bu safhada henüz Alman 
İcra Hukukunda yerleşmiş olan öncelik 
prensibi açısından eşitlik prensibinin 
önemi hakkında kesin bir şey söylemek 
mümkün değildir. Bunun için uygulamaya 
bakmak gerekmektedir(33). Gerçekte 
icra takibi yapan alacaklılar, diğer 
belgeleri haiz alacaklılar ile rekabet 
etmekten ne ölçüde korkmalıdır? Ve 
gerçekte acaba alacak tutarını çok 
aşan miktarda malın haczine gidilme
sine sıkıca rastlanmaktamıdır? Aslında

açısından değerlen- 
Burada öncelikle

1. İhtiyati Haciz Rehin Hakkı ve 
Eşitlik Prensibi

Alman Hukukuna göre, 
ihtiyati haciz konan 
haczedilmesi sonuçları, 804. maddede 
belirlenmiş bir rehin hakkı bahşeder 
(Alman Usul Kanunu'nun 930. maddesinin 
I. fıkrasının 2. bendi). Bir geminin 
ihtiyaten haczedilmesi de gemi ipo
teğine benzeyen bir rehin hakkı bah
şetmektedir (Alman Usul 
931. maddesi). Kanun, bir gayrimenkulun 
ihtiyaten haczini, haciz olarak nite- 
lendirmemiştir. Lâkin sonuçta bu 
haciz de bizi rehin hakkı benzeri bir 
hakka, teminat ipoteğine götürmelidir 
(Alman Usul Kanunu*nun 932. maddesi).

a) Uluslararası platformda, bu 
düzenleme ile Almanya tek başmadır. 
Alacaklılara istedikleri malı haczetme 
imkânı veren

üzerine 
menkullerin

borçlunun haczedilmemiş bir çok malı 
olduğunu gören alacaklının, kendi 
alacağını aşan miktarda malı haczet
meyi son ikaza kadar ertelemesi 
ihtimali de yüksektir. Nihai hükme 
varabilmek için, denkleştirme pren
sibini (Orantılı Paylaştırma İlkesini) 
uygulayan ülkelerde, gerçekte, 
yacı aşacak miktarda haciz yapılması 
olayının sık sık ortaya çıkıp çıkma
dığı ve bu prensibin uygulanmasını 
zorlaştıran bürokratik etkilerin 
mevcut olup olmadığını bilmek gerekir 
(34). Katı b.ir denkleştirme prensibine 
geçilmesi, yani paraların paylaştırıl- 

kadar bütün alacaklılara eşit 
şekilde iştirak imkânının tanınması,

açısından mümkün 
Alacaklılara iştirak 

tanımak ve bu 
iştirak

Kanunu * nun

ihti-

bir ihtiyati haciz 
varlığı bir çokmasına hukukkurumunun

sistemine yabancıdır. O hukuk düzen-
kendisiHukukuAnayasa 

değildir(35). 
etmeleri için süre 
sürenin geçmesinden 
imkânını ortadan kaldırmak da eşitlik

bir çözüm olamaz. 
Hukuku açısından

haczinihtiyatilerinde
belirli mallara yönelmektedir. Alacak

ta tminindeicra yolu ilelıların
öncelik prensibine yer vermeyen veya 
bu prensibi yalnız alacaklı grupları 
arasındaki ilişkide tanıyan hukuk 
düzenlerinde, ihtiyati hacze de rehin 
hakkı benzeri bir etki tanınmamaktadır.

alacaklı,

sonra

prensibine uygun 
Bu kurumun Anayasa 
yeniden düzenlenmesinde, icraya konu 

sosyal mülahazalara 
göre değerlendirilmesi de rol oynaya- 
bilir.

olan talebin düzenlerinde 
borçlunun mallarını hacizden kaçırma 
girişimlerine karşı korunmaktadır. 
Ancak bu kısıtlama yalnız bu tedbirin

olan alacaklının

Bu hukuk

804. maddesi ile 
Cebri İdare Kanunu'- 

fıkrasını 
ne kanunkoyucunun

Usul Kanunu'nun
nedenalınmasına ...

değil, diğer bir çok kışının de 
yararınadır. İsviçre'deki düzenlemeden 
çok şey öğrenilebilir. Bu sistemde, 

hacizden itibaren 30 gün içinde 
alacaklılar aynı grupta eşit

Cebri Arttırma ve
11. maddesinin 2.nun

hükümsüz kılmak da, --- 
getirdiği eşitlik prensibine uygun 
bir durum yaratacakt36) ne de yeni 
bir kanuni düzenlemeye g-ld“ 
kadar adil bir ara çözüm olacaktır.

ilk
başvuran
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kendisinden sonra başvuran ve ilama 
dayanan alacaklılar karşısında mutlak 
bir öncelik hakkı bahşetmemektedir(47).

b) Yüzyıldan daha uzun bir süre 
önce Alman Parlamentosu’nda ihtiyati 
haciz rehin hakkına (Arrestpfandrecht) 
karşı tutuklu bir mücadele verildi(48). 
Sonunda çok az bir çoğunlukla ihtiyati 
haciz rehin hakkı kabul edildi. Bunu 
izleyen hukuk politikasına yönelik 
tartışmalarda ise söz konusu hakkı 
savunan çıkmadı. Pagenstecher, bu 
kuruma kesin olarak karşı çıktı(49). 
1931 Tasarısı, 
vazgeçmek yoluna gitti(50). İhtiyati 
haciz rehin hakkının uygulanmasını 
haklı kılacak gerekçeler nelerdir? 
Hangi hakla hiçbir belgeye dayanmadan 
ihtiyati haciz koyduran alacaklı, 
belki de kesinleşen bir mahkeme 
kararma dayanarak takip yapan ala
caklıya karşı öncelik hakkına sahip 
olacaktır? İhtiyati haciz koyduran 
alacaklının daha atik olması yeterli 
bir gerekçe değildir. İhtiyati haczi 
savunanlar, bu hakkın diğer alacaklı
lara ve özellikle iflas alacaklılarına 
karşı öncelik hakkı bahşetmek için 
kurumlaştırılmadığı konusunda garanti 
vermekten yorgun düşmeyecekler midir? 
(51) İhtiyati haczi meşru kılmaya 
yarayan ihtiyati haciz sebebi, çok 
sınırlı bir malvarlığına yönelmiş 
olan birçok alacaklının meydana 
getireceği kargaşadan daha başka bir 
tehlike yaratacaktır. Kıymet takdiri
nin sonuçları dikkate alınmadığı 
takdirde, ne kadar karmaşık sonuçlara 
varılacağını İmparatorluk Mahkemesi'- 
nin bir kararı göstermektedir(52). 
Bu olayda, alacaklılardan biri ihti
yati haciz koydurmuştu, diğeri ise 
bundan kısa bir süre sonra kesinleşen 
bir mahkeme kararına dayanarak haciz 
yoluna gitmişti. Bir müddet sonra, 
ilk takibi yaptıran alacaklının da 
davası kesin hükümle sonuçlandı. 
Alacaklılar arasındaki sıraya ilişkin 
uyuşmazlığın çözülmesi 
maddedeki (ZPO) 
başvurulması gerekiyordu. Bu prosedüre 
göre çözümlenecek olan, ihtiyati 
haciz sebebinin o zaman değil, kararın 
(53) verildiği anda olup olmadığıdır! 
Tipik ihtiyati haciz nedenleri olan 
malların yerini değiştirme, malların 
satılması, yurt dışına çıkma, ika
metgahın belirsizliği gibi nedenler.

olarak tatmin edilmektedir (Borç 
için Takip ve İflas Hakkında Federal 
Kanunu'nun 110. maddesi). İhtiyati 
haciz kararma dayanan haciz için bu 
sürenin önemi yoktur, ama prensip 
olarak ihtiyati haciz koyduran ala
caklı fırsatını bulur bulmaz, bu 
haczi kesin hacze dönüştürmelidir. 
İlgili kanunun 281. maddesi, münhası
ran ihtiyati haciz koyduran alacak
lıya, kesin haciz koyduran başka bir 
alacaklının haczine, eğer kendisi 
henüz bu aşamaya gelmemişse, otuz 
gün içinde iştirak imkânı tanımıştır. 
Fransız Hukuku'ndaki "saisie-conser- 
vatoire" (ihtiyati haciz) kurumu da 
hiç bir şekilde imtiyaz hakkı bahşet- 
memektedir(38). Bu sistemde ilamın 
alınmasından önce icra talebini 
mümkün kılan "saisie arret" kurumunda 
da öncelik hakkı, ancak, borçlu 
aleyhine bir ilamın alınmasından 
sonra tanınmıştır. Hattâ bazı yazar
lara göre, bu öncelik hakkı, alacaklı, 
üçüncü bir borçlu tarafından alacaklı 
tatmin edilmeden tanınmamaktadır(39). 
Benzer bir durum; İtalyan(40), Yunan 
(41), Belçika(42) ve Hollanda(43) 
hukukunda görülmektedir.

bu haktan tamamen

Denkleştirme prensibinin yaygın 
biçimde uygulandığı hukuk düzenle
rinde de durum; öncelik prensibinin 
uygulandığı Federal Almanya'daki 
duruma benzer. Orada da bir ihtiyati 
tedbir olarak ortaya çıkan haciz; 
rehin ve öncelik hakkı bahşetmemekte- 
dir. Bizim ihtiyati haciz düzenleme
mizin uygulama alanı bulduğu Avustur
ya'da da geçici bir tasarruf söz 
konusudur(44). On yıldan daha az bir 
süre öncesinde İngiltere'de ihtiyati 
hacizle karşılaştırılabilecek bir 
hukuki kurum yoktu. Ancak içtihatlar 
"mareva injunctions" diye adlandırılan 
bir hukuki kurum aracılığı ile borç
lunun mallarını ülke dışına çıkarma
sını önlemiştir. Kural olarak İngil
tere, öncelik prensibine bağlı olduğu 
halde(45), "mareva injunction" uygu
layan alacaklıya, haciz konan malda 
öncelik hakkı tanımamıştır, 
alacaklılar ile elde

için 924. 
itiraz prosedürüne

Başka 
ettiklerini 

paylaşmak zorunda da değildir. Yalnız 
bu alacaklıdan sonra başvuran ilama 
dayanan alacaklıların öncelik hakkı 
vardır(46). Amerika Birleşik Devlet
leri' nde haciz kararı 
attachment) bile, bu

(order of 
alacaklıya

i r ; *

140



alacaklılar arasındaki muhtemel 
rekabete yönelik olmaktan çok, ala
caklılar toplamını korumaya hizmet 
ederler.

haciz isteyen davacının 
olamama riskinin büyümesi kanunkoyucu 
tarafından onun becerisinin makul 
şekilde ödüllendirilmesi 
önlenebilir. Bu da ihtiyati haciz 
talep eden davacının, İsviçre örneğin
de olduğu gibi, 
katılmasının garanti edilmesi biçi
minde olabilir ki, 
hukuku(iflas hukuku) sonrasında bir 
sonuç elde edememe riskine benzemek
tedir. İhtiyati haciz nedenleri 
yerinde görülmezse, borçlunun ihtiya
ten haczedilen mallarından diğer 

yararlanır. İhtiyati 
alacaklı, bu 
Alman Medeni 

maddelerine

başarılı

yoluyla
O zamanki meclis komisyonunda(54) 

oylarını ihtiyati haciz rehin hakkı ' 
lehinde kullanan ezici olmayan çoğun
luk , makul görünebilmek için haciz 
rehin hakkını oluşturmaktaki 
dikkat çekti.
mazur göstermekle kullanılan 
gerekçeleri, ihtiyati haciz 
hakkını mazur göstermekle kullanamayız. 
Çünkü bu gerekçelerin çıkış noktaları 
farklıdır.

paraya çevirmeye

bu durum, acizzarurete 
Haciz rehin hakkını-

zayıf
rehin

alacaklılar 
haczi gerçekleştiren 
durumu tespit ederse,
Kanunu’nun 683 ve 670. 
dayanarak, yaptığı masrafların karşı
lanmasını isteyebilir. Kanunun hazır
lanması sırasında ihtiyati haciz 
rehin hakkının kanuna konması için 
ileri sürülen nedenlerden biri de

Eğer alacağın miktarını 
aşacak kadar mal varsa, bir ihtiyati 
haciz sebebi nadiren mevcut olacaktır. 
Borçlunun değerli mallarını alacaklı
ların takibinden kaçırması sebebiyle 
ortaya çıkan ihtiyati haciz nedeninin 
söz konusu olması durumunda ise 
gerçekten ihtiyati hacze başvurma
nedeni doğmaktadır. Bu borçluyu
alacak miktarını aşacak ölçüde yapı
lacak hacizlere karşı korumaya gerek 
yoktur. Borçlu, ihtiyaç olmadığı 
halde haczedilen bu mallar üzerinde 
teminat göstermek suretiyle yeniden 
serbestçe tasarruf etmek imkanına
kavuşur(923. madde). İhtiyati haciz 
nedeni ile gerektiğinden fazla malın 
haczedilmesi durumunda ise, bu fazla
lıktan kısa vadede başka alacaklıla
rın da yararlanması söz konusudur. 
Rekabet
onların eşit şekilde tatminini sağla
yacak icra takibi yerine iflas taki
bine yöneltmek, ihtiyati 
genellikle ödemelerin tahlil edildiği
nin kanıtlanması söz konusu olmadığın
dan anlamsızdır. Bu durumda haczedile- 
bilir bir malın
çıkarılması, ihtiyati haciz koyduran 
alacaklının becerisine ve hukuki ve 
fiili alandaki yaratıcılığına dayan
maktadır. Alacaklının mahareti nede
niyle ödüllendirilmesi ise rastlan
tıya bırakılmaktadır.

şudur; diğer alacaklıları ile hukuka 
aykırı olarak anlaşan borçlu, onların 
ilam hükmünde belgeler edinmelerini, 
böylece hacizde öncelik hakkına 
sahip olmalarını sağlayabilir ki, bu 
tehlikelidir. Ancak bu düşünceye 
katılmıyorum. Bu, ihtiyati haciz 
koyduran alacaklılar ile ilam hükmünde 
belge sahibi olan alacaklılara eşit 
davranılmasmı haklı gösterebilirse 
de, öncelik verilmesini haklı göster
mez. Borçlunun aciz haline düşmeden 
önce kritik dönemde yaptığı işlemlere 
yapılacak bir müdahale, bu işlemler 
ne kadar keyfi olurlarsa olsun, 
hukuka ve anayasaya uygun değildir. 
İrade serbestisinin, devletin icra 

uygu! anmas md an

alacaklıları,halindeki

hacizde

farkıkuvvetinin 
burada ortaya çıkmaktadır.

c) Bununla ihtiyati haciz hak
kında anayasal hüküm verilmiş oldu.

prensibinin 
kurum

zamanında ortaya

eşitlikAnayasadaki 
önüne geçebilecek hiç bir
yoktur.

Bu durumda nasıl bir yol izlen
melidir? Alman Usul Kanunu’nda yer 
alan bazı kuralların iptali yoluna 
mı gidilmelidir, yoksa bu hükümlerin 
anayasaya aykırılığını saptayıp, 

,1 bir düzenleme yapılması 
tercih edilmelidir? Söz konusu hüküm
lerin anayasadaki eşitli): prensibine 
aykırılığı, ilanı hükmünde belgelere 
qahip olan kişilerin zararına olmak-

genel
bırakılacak

hakkınınrehinHaciz
tarafasorunları bir

olursa, ihtiyati haciz rehin hakkının 
yokluğu ihtiyati haciz isteyen alacak
lının çabalarının boşa gitmesine 
neden olacaktır. Bu risk, özelli e 
iflas hukukundaki iptal imkanı ve 
konkordato hukukundaki takip yasağı 
nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Ihtıya ı

mı

141



ve bu haciz 804. maddede belirlenen
"Ve" sözcüğündentadır ki, bu adil değildir. Bu kişi

lerin hakları, alacaklılara yapılan 
farklı davranışların 
halinde değil, ilgili hükümlerin 
iptali halinde daha çok zarar göre
cektir (55) . Zaten bazı yazarlar, 
yalnız anayasaya aykırılığın saptan
ması ile yetinilmesini önermektedir
ler. Maunz(56), normu geçersiz kılma
nın, geçersiz kılman normun yarat
tığı aykırılık durumundan daha kötü 
bir durum yaratmasından korkmaktadır
lar. Bu halde. Alman Usul Kanunu'ndaki 
hükümlerin de geçersiz kılınması da 
gündeme gelecektir.

Tabii ki, normal olarak anayasa
nın eşitlik hükmüne(m.3/1) dayanıla
rak, Alman Usul Kanunu'ndaki hükmün 
geçersiz kılınması, farklı davranılan 
alacaklıların eşit duruma getiril
mesini mümkün kılacaktır. Ancak bu 
durum ilam hükmünde bir belgeye 
dayanarak haciz koyan alacaklının 
öncelik hakkına sahip olmasına yol 
açacaktır. Haciz rehin hakkının 
ortadan kalkması ise kanunkoyucunun 
hareket sahasını genişletecek ve 
kurumun ortadan kalkması ile oluşan 
boşluk, atak davranan alacaklının 
ödüllendirilmesi, hattâ belki de 
ihtiyati haciz koyan alacaklılara 
eşit davranılması ile doldurulacaktır. 
Bu, ihtiyati hacze esas olan normların 
anayasaya aykırı olduğunun tesbiti 
için uygundur ve zaten Anayasa içti
hadı (5 7) ve doktrinde(58) eşitlik 
ilkesinin yasama organınca çiğnenmiş 
olduğunun saptanması ile yetinilmesi 
konusunda bir eğilim söz konusudur.

etkileri doğurur.
"doğurur" sözcüğüne kadar olan bölüm 

aykırı kabul edilirse.
sürdürülmesi

anayasaya
geri kalan kısım uygulanabilirliğini 
korumaktadır ki, bu durum ihtiyati 
haczin icrasını gerçekleştiren sistemi 
bozmuş olmaktadır.

M. 803'ün metninin anayasaya 
aykırı olduğunu beyan etmeden önce, 
ihtiyaçtan daha fazla malın haczine 
karşı uygulanan hükümlerin yeniden 
yorumlanması gerekmektedir. Alacaklı-

ne kadar malınnm tatmini için 
haczedilmesi 
haciz koyduran alacaklının haczettiği 
mal üzerinde 
olup olmadığına 
alacaklının 
belirlenecektir. 
uygun olduğu ve rekabet edecek alacak
lıların fazla olmasından korkulan 
istisnai durumlarda, geçici olarak, 
ihtiyaçtan daha fazla malın haczedil- 
mesine izin verilecektir. Bu durumda

ihtiyatigerektiği

rehin hakkına sahip 
ve daha sonra kaç 

takip yapacağına göre 
Mal miktarının

bile fazla miktarda haczedilen ya 
sonra takip yapan alacaklıların 
istifadesine sunularak ya da teminat 
gösterilerek (m.923) gereksiz yere 
haczedilen kısım üzerindeki haciz
kalkacaktır.

bb) 931. madde de (sicile kayıtlı 
gemilerin ihtiyaten haczi) anayasaya 
aykırı olan kısımların geçersiz 
kılınmasına rağmen 
olma niteliğini 
yitirmeksizin koruyacaktır, 
bir rehin hakkını öngören ve bu 
hakkı gemi ipoteği ile eşit kılan 
ikinci paragraf ve sicile ihtiyati 
haczin teminatı olarak bir şerhin 
düşürülmesini öngören üçüncü 
rafın ikinci yarım cümlesi söz konu
sudur. İngiliz Hukuku'ndaki 
injunction" kurumundan edindiğimiz 
tecrübelere göre, gemi haczi, rehin 
hakkına sahip olmasa bile haciz koy
duran alacaklı için yeterli teminatı 
sağlamaktadır.

cc) Yalnız 932. maddedeki bazı 
cümlelerin rastgele hükümsüz kılınması 
Anayasa Hukuku açısından 
bir durumun ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Maddede taşınmaz malların 
ihtiyaten
Hükmün amacı, ihtiyati haczi koyduran 
alacaklı

uygulanabilir 
asıl fonksiyonunu 

Burada

Hükmü geçersiz kılmanın mı, 
yoksa yalnız hükmün anayasaya aykırı
lığının saptanmasının mı daha iyi 
bir seçenek olduğuna karar vermek 
çeşitli mülahazaların 
sonucu oluşacak bir takdir sorunudur. 
Önümüzdeki olayda ihtiyati 
rehin hakkına ilişkin 
geçersiz kılınması,

parag-

"marevatartışılması

haciz 
hükümlerin

anayasaya uygun 
bir durumun ortaya çıkmasına neden 
olacaktır, 
bilirlik

Bu durum hem uygulana- 
açısmdan 

şu hükümleri
hem de adalet 

elverişlidir. O zaman 
incelemek gerekir:

aa) Alman Usul Kanunu m.930/c, 
2'de şu hüküm yer almaktadır: "Taşı
nırların haczinde, diğer malların 
haczinde uygulanan kurallar uygulanır

sakıncalı

haczi düzenlemektedir.

lehine bir tercih hakkı
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tanımak ve olayların akışı ve içeriğe 
göre usulü 
Hüküm bu hali ile tamamen anayasaya 
aykırıdır. Bu hükmün amacının, bazı 
malların icra takibinden kaçırılmasını 
önlemek olması gerekirken, ne yazık 
ki„ bu hali ile bazı alacaklıların 
diğerlerine tercih edilmesine neden 
olmaktadır. Gayrimenkuller düşünülecek 
olursa,
tehditine karşı 
bir teminat gösterilmesini sağlamak 
mümkün

çıkarına aykırı olarak teminat sağla
mak yerinde midir? Bu durunda, bu 
kişi, gelecekte vuku bulacak ve 
Borçlar Hukuku tasarrufuna dayanan 
bir devir işlemine karşı koyabilecek 
midir?

saptamakla sınırlıdır.

Doktrinde ve içtihatta kulla
nılan somut formüller, sanki her 
Borçlar Hukukuna dayanan tescil 
(teslim) talebi sahibine, eğer temin 
edilen malın devredilmesi tehdidi
nedeniyle hakkının engelleneceğinden 
korkutuyorsa, ihtiyati tedbir koydurma 
imkânı açık tututuyormuş hissini
uyandırmaktadır(60), Alman Medeni 
Kanunu'nun 885. maddesi; taşınmazlara 
ilişkin hakların kurulmasına veya
değiştirilmesine, hattâ sicile geçici 
bir şerh düşülmesine yönelik. Borçlar 
Hukuku1na ilişkin taleplerin teminat 
altına alınmasını sağlayan bir hüküm
dür. Bu hükmün uygulanması, ihtiyati 
tedbir nedeninin mukarine ispat
şeklinde kanıtlanmasına bağlanmamış
tır. Rekabet halinde olan ve taşın
mazın devrini talep eden alacaklı
lardan ihtiyati tedbirin alınmasını 
sağlayan alacaklı daha sonra ifa 
talebini de gerçekleştirebilen yegâne 
kişi olabilecektir. Söz konusu kanun 
hükmü, kanunkoyucunun ihtiyati tedbir 
koyduran alacaklıya, talebin yapıldığı 
zamanı dikkate almaksızın öncelik 
tanıdığını göstermektedir. Bir gavri- 
menku.lün devri veya başka bir ayni 
haklar tanınmasında, alacaklıların, 
eşit olarak aynen tatmini mümkün 
olmadığından zamana bağlanma keyfi 
olmamaktadır. Zarara uğrayan alacak
lının elinde, borçlunun kalan malla
rına ve devredilen malın paraya çev
rilmesi halinde, bu miktara yönelik 
tazminat talep etme hakkı, teminat 
olarak kalmaktadır. Durum böyle 
olduğuna göre, Alman Medeni Kanunu'nun 
883. maddesinin uygulama alanı dışına 
çıkarak, herhangi bir alacaklının, 
hattâ belki son başvuran alacaklının, 
bir hakkın veya malın devrini sağla
mak için diğer alacaklıları devre 
dışı bırakarak, ihtiyati tedbir 
vasıtası ile temlik yasağı koydurması, 
zarar gören alacaklılar arasında 
ondan önce Borçlar Hukuku'na dayanan 
bir hak elde eden veya belgeye sahip 
olanlar olsa bile, anayasaya uygun
dur.

gayrımenkulün satılması 
alacaklılar lehine

olmalıdır. Borçlanan üçüncü 
kişilerin hukuken henüz belli olmadığı 
durumlarda müeccel alacakların haczi 
Alman Hukukuna göre mümkün değildir(59). 
Bu durumda ihtiyati haczi koyduran 
alacaklı, satış işleminden haberdar 
olana kadar beklemeli ve bundan sonra
satış tutarına haciz koydurmalıdır. 
Gayrimenkul satışını önleyen 
sicile bir şerhin 
sağlayan bir ihtiyati tedbir, alacak
lıya ne mülkiyeti kazanmayı ne de 
sınırlı bir ayni hakkın üzerinde 
yapılan bir tasarrufa engel olmayı 
talep etme hakkı verir. Ancak bu şerh 
alacaklıya, sorumlu kişilere başvurma 
hakkını verir. Bu durumda 932. maddenin 
geçersiz kılınması, uygulamada bir 
boşluğa neden olacaktır. Gerçi, 
ihtiyati haczin icrası, gayrimeııkul- 
lerde fazla önem taşımamaktadır, ama 
herşeye rağmen bazen taşınmazların 
teminat fonksiyonunun boşa gitmemesi 
için böyle bir girişime ihtiyaç 
duyulabilir. Lâkin oluşacak bu boş
luğun varlığı, uzun zamandır süre 
gelen anayasaya aykırı durumu haklı 
gösteremez.

veya 
düşürülmesini

2. Hacze Katılan Alacaklılar 
Arasında Öncelik Sorunu:

Yazının sonunda anayasal boyutuna 
rağmen uygulamacıların ve öğretinin, 
bilincine henüz varamadığı bir soruna 
dikkat çekmek istiyorum. Bunun Anayasa 
Hukuku dışında daha önemli yönlerinin 
de olduğunu da belirtmek gerekir. 
Sorun, bir ihtiyati tedbir ile Borçlar 
Hukukuna ilişkin birçok 
tercih edilen birisinin 
ilişkin talebin teminat altına alınıp 
alınamayacağı 
Borçlar Hukuku açısından düşünülürse, 
malikin malı birkaç 
durumunda, alıcılardan birine, ihtiyati 

aracılığı ile diğerlerinin

talepten
ifasına

Yalnızhakkındadır.

kez satması

tedbir
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mıştır)

(dn.21), s.287: bu hususun eleştirilecek bir yönü 
yoktur. Yani fazla malın haczedilmesi 
diğer alacaklıları ihya edebilir! 
(Fragistas, s.74, dn.4).
(32) Yunan Hukuku'nda da durum aynı- 
dır(m.965). Bkz. dn.4.
(33) Haklı olarak Dürig (dn.14, 
kenar numarası 279), bizi Anayasa 
Mahkemesi'nin gerçek olaylar hakkında 
yaptığı analizlerle sınırlı kalmaya 
karşı uyarıyor. Bu analizler geçerli 
olabilir. Ancak bu konuda olaya 
ilişkin deneyimlerimizi gözardı 
etmemeliyiz.

icraya konması"

(24) İcra Hukukuna İlişkin Düzenleme, 
Par, 87, 256
(25) Bunge, Das Englische Zwrgsvollsh- 
r e ckungrsrech t (1978),

takibi sonucunda elde edilen önce
liğin iflas takibinde önemi yoktur.
(26) Riesenfeld, Cases and Materials 
on Creditor's Remedies and Debtor's 
Prosecution, 1975, 2.Bası, s.124 vd.
(27) Medeni Usul Kanunu Tasarısı'nm 
gerekçesinde ileri sürülen neden;
("Yeterli araştırma yapmadan kredi 
veren kendisini, borçlunun mali 
durumunu araştıran ve onu takip eden 
alacaklıdan daha kötü duruma sokmuş
tur. ..")(Hahn, Gesammellte Materialien 
zur Zivilprozessordnung, 1881, Cilt 
I, s.449), ciddiye alınmamalıdır. 
Aynı görüşte Fragistas (dn.4), s.68

s.23, İcra

(34) Bu görüş, genellikle, öncelik 
prensibinden taviz verilmesine karşı 
çıkanlar tarafından ileri sürülen 
kavramlardandır. Bkz. R. Schmidt, 
s.335, dn.30. Denkleştirme prensibinin 
alınmasına karşı olan 
Usul Kanunu Tasarısı Gerekçesi'ndeki 

paraleldedir(s.428,

1931 Medeni

görüşle 
dn.6).

aynı

(35) Bunun sakıncaları: 1931 Tasarısı 
Gerekçesi, s.428, dn.6; Fragistas,
s.73 vd., dn.4. Hiçbir belgeye dayan
mayan taleplerin, zarara iştirakini 
sağlamak adaletin bir gereği değildir. 
Aynı görüşte Fragistas,
(Ancak yazar, 
açıldığı tarihi dikkate almaktadır).

savunulan 
numarası 

s.361'de, 
ilkesine

(28) Ustaca bu fikri işlemiş olan 
Fragistas (dn.4), s.18 vd.
(29) Dipnot 27'de sözü edilen nedenin 
yanında Medeni Usul Kanunu Tasarısıf- 
nın idari gerekçesine de bakınız. 
(Tasarının 449. sayfası). Bu görüşe, 
milletvekili Grimm,
sahibi alacaklıların zarara uğraya
cağı gerekçesi ile karşı çıkmıştır. 
(Bkz. Hahn, s.825, dn.27),: Fragistas 
da bu gerekçenin sağlam olmadığına 
katlimiştır(dn.4), s.69 vd.)

s. 69 vd. 
haklı olarak davanın

küçük işletme (36) Dürig tarafından 
kriter de böyledir (Kenar 
367, dn.14. BVerfGE 22,
kanunkoyucunun 
uygun
ceğine ilişkin çeşitli ihtimaller 
gösterilmiştir.

eşitlik
düzenlemeleri nasıl yapabile-

(30) Bu bakış açısından yola çıkarak, 
Medeni Usul Kanunu Tasarısı*na karşı 
çıkan R. Schmidt,
(1937), s.334 vd., Medeni Usul Kanunu 
Tasarısı Gerekçesi'nde bu bakış 
açısı, iflas takibi yapmakta acele 
eden alacaklıların görülmesine kadar, 
tasvip edildi(Bkz. Hahn, s.449 dn.27). 
Ancak haklı olarak buna karşı çıkan 
görüş için bkz. Medeni Usul Kanunu 
Gerekçesi (1931), s.431, dn.6 (iflas 
takibinin gerektirdiği masraflardan 
kaçınarak yapılan külli icra takibi
(31) Yalnız haksız yere gerektiğinden 

haczedilmesinden kaçın-
fazla malın 

takibe

(37) Bu görüşte: Dürig, 
346 vd, dn.14;

kenar numa- 
Maunz/Schmidt-Lehmann'a Armağan rası

Bleibtrev/Klein/Ulsanıer, Alman Anayasa 
işleyişine ilişkinMahkemesi'nin 

Kanunu'nun 95. maddesi, kenar numarası 
39; Pestalozza, Das verfassungsgericht- 
liche Verfahren, 2.Bası, Par.20, II, 
aynı şekilde dn.56-58.
(38) Fragistas(s.48, dn.4);

12.Bası,
Vincent, 

1976,d'Execution,Voies 
numara 81 ve 66.

dn.4; Vincent,(39) Fragistas, s.40, 
numara 149.
(40) Madde 686.
(41) Madde 768 (dn.4).
(42) Madde 1628 -

fazla malın
malı. Ancak ihtiyaçtan

daha sonra
bu mallardan 

doğuracaksa,
haczedilmesi,

alacaklıların kendi aralarındageçen 
yararlanması sonucunu
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Hukuk Mahkemesi NJW 1975, s.1367.aynı haklara sahip alacaklıların 
haczedilen malları garameten paylaş
maları.
(43) Menkul malların ihtiyaten haczi, 
Madde 457 Wetboek vom Burgerlijke 
Rechtsvordering; üçüncü kişi durumun
daki borçlunun mallarının ihtiyaten 
haczi, m.754.
(44) Feil, Einstweilige Verfügungen 
(İhtiyati Tedbirler), Eisenstadt 
(1980), s.4.
(45) Bunge, Das englische Zwangsvoll- 
streckungsrecht, 1978, s.33.
(46) Irak Savunma Bakanlığı İle 
Arcepy Denizcilik Şirketi Davası, 
S.A. l.All. ER. (1980), s.480 vd.
(47) New York Eyaleti Medeni Usul 
Kanunu, m.5234.
(48) Hahn, s.1130, dn.27.
(49) Ragenstecher, Prozessprobleme, 
1930, s.74. Aynı görüşte Fragistas, 
s. 79 vd., dn.4 ve Wach, KrVJ Schr 
15, s.377.
(50) Paragraf 1006 vd.

(54) dipnot 48
(55) Dürig (kenar numarası 348 vd. f 
dn. 14), bunu eşitlik hükmünün ihlâl 
edilmesinin 
görmektedir.

tek müeyyidesi olarak

(s.517),(56) BayVBI 1980, s.516 vd.
Bavyera Anayasa Mahkemesi'nin içtihadı 
Sachs tarafından şiddetle eleştiril
miştir.
(NVwZ, 1982, s.657 vd, s.660)
(57) Örneğin Anayasa Mahkemesi1nin 
ilgili kararı 
vd.). Bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin 
yaptığı analizler için takip eden 
dipnota bakınız.

(BVerfGE 52, s. 369

Wemer Weber1 e Armağan(58) Maurer,
(1974), s.345 vd.,(s.354); Pestalozza, 
Alman Anayasa Malık emesi' nin işleyi
şine ilişkin Kanun ve Anayasa I 
(1976), s.523 vd.(s.535; Rupp, s.364 
vd., s.386, Cilt II; Pohle, Anayasaya 
Aykırı Kanunlar (1980), s.97 vd., 
s. 84; Jöm, İpsen, Rechtsfolgen der 
Verfassungswidrigkeit von Norm und 
Einzelakt (Olayın ve Kuralın Anayasaya 
Aykırılığının 
1980, s.213.

(51) Baumbach/Lauterbach (Hartmann), 
ZPO, 41.Bası, Par.917, numara 1 C; 
Schwerdtner, NJW 1970, s.222 vd; 
Zöller/Scherübl, ZPO, 13.Bası, Par.917 
numara 3b; Jauernig, Zwangsvollstrec- 
kung, 11.Bası, Par.35, I 2; Wieczorek/ 
Schütze,
II b 2;
streckungsrecht, 2.Bası,
b ss;
1977,

Sonuçları),Hukuki

(59) Stein/Jonas (Münzberg), 19.Bası, 
Par.829, kenar numarası ila; 
Schönke/Baur, 
recht, 10.Bası,
53, s.29 vd (s.32).
(60) Stein/Jonas (Grunsky), ZPO, 20. 
Bası, Par.935, kenar numarası 12; 
Thomas/Putzo, ZPO, 12.Bası, Par.935,

Zwangsvoll- 
Par.50, II 
Zwangsvoll- 

streckkungsrecht, 2.Bası, Par.16, II 
1 a.

Zwangsvolİs treckungs- 
Par.28, II. 1; BGHZ2.Bası, Par.917, Numara B 

Baumbach/Brehm, Zwangsvoll- 
Par.15, II 

Hamm İş Mahkemesi Kararı MDR 
s. 611; Augsburg Sulh Hukuk 

Mahkemesi, NJW 1975, s.2350; Köln 
Asliye Hukuk Mahkemesi kararı, ZZP 
69 (1956), s.52; Düsseldorf Sulh
Hukuk Mahkemesi; kararı, NJW 1975ş, 
1367. Aksi görüşte Stein/Jonas, ZPO, 
20.Bası, Par.917, Kenar numarası 1 
(SÖz konusu şerhde, yine bu yazar
ların karşı çıkmadığı öncelik prensi
bine dayanılmaktadır.)

Schönke/Baur,dn.3;
streckungsrecht, 10.Bası, 

Baummann/Brehm,2;

(52) RGZ 121, s.349
(53) Bu zaman diliminin haklı olarak 
üzerinde duran:
12.Bası, Par.924, 
bach/Lauterbach 
41.Bası, Par.924,
Jonas (Grunsky), ZPO, 20.Bası, Par.925, 
kenar numarası 5; Düsseldorf Sulh

Thomas/Putzo ZPO, 
numara 3 a; Baum- 
(Hartmann), 
numara 1 a; Stein/

ZPO,
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FEDERAL ALMANYA'DA HEKİMİN VE HASTANENİN SORUMLULUĞU

Prof .Dr. Erwin DEUTSCH 
Göttingen Üniversitesi

Ar.Gör. Meltem TOPKORUÇev.:
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Elemanı

hastanelerinHekiminA. Meslek Sorumluluğu Olarak 
Hekimin Sorumluluğu

Son zamanlarda çeşitli sigorta 
modellerinin de etkisi ile sorumlu
luğun özel bir türü ortaya çıkmıştır. 
Diğer sorumluluk türleri yanı sıra 
da tasvip bulmuş olan bu sorumluluk 
türü mesleki sorumluluktur. Meslek 
sorumluluğundan (professional lia- 
bility, responsabilite professionnelle) 
bir serbest meslek sahibinin ya da 
benzer konumdaki bir kimsenin kendi 
mesleki standartları çerçevesinde 
sorumlu olmasını anlıyoruz. Bu yeni 
sorumluluk türünün arkasında, mes
leğini icra edebilmek için belli bir 
eğitimden geçen ve mesleğin icrası 
için idari bir onay alan kimsenin, 
artık kendisine gelen talepleri 
yerine getirebileceği düşüncesi 
bulunmaktadır. Bu istekler sadece 
devletten veya onayı veren makamdan 
gelmez, aksine bu istekler doktor 
ise hastasının, avukat ise müvekkili
nin yahut başka bir öneri ya da yar
dıma gereksinim duyan kimsenin o 
meslek sahibine olan güveninden kay
naklanır. Sorumluluğun bu 
değişik sorumluluk faraziyelerini ve 
sözleşmeden doğan 
haksız fiil sorumlulukları arasındaki 
sorumluluk sınırını ne derece aştığı 
henüz belirsizdir, 
meslek sorumluluğunun günün birinde 
daha özelf akdi 
sorumluluğundan oldukça bağımsız bir 

türü meydana getireceği 
yanılgısı ortaya çıkarılmamalıdır.

veya
sorumluluğu sorunu günümüzde, sadece 
teoride değil uygulamada da ağır 
basan bir konu olmuştur. Sigortacılar, 
hekimlere karşı yöneltilen taleplerin 
artmış olduğunu bildirmektedirler. 
Bu suretle sigortacının karşılaması 
gereken risk miktarı da hızla artmış
tır. Sigorta Hukuku alanında haftada 
bir kez yayınlanan bir derginin her 
sayısında en azından bir, bazan daha 
fazla sayıda hekimin sorumluluğu ile 
ilgili karara rastlanmaktadır. Kimi 
zaman da derginin büyük çoğunluğunu 
tu tür kararlar kaplamaktadır. Oysa 
Almanya'da 
objektif sorumluluk olarak ele alın
mayıp, hekimin kusurunun mevcudiyeti 
aranmaktadır.

hekimin sorumluluğu,

Almanya'daki sorumluluk halle
rinde geçen yıl Amerika'da ikinci 
bir defa daha gözlemek zorunda kal
dığımız kadar hızlı bir artış olma
mıştır, 
ortalama

Orada, bazı eyaletlerde 
her iki hekimden birisi 

dava ile karşı karşıya 
uzmanlar için 

öngörülen primler her sigorta yılı 
için başdöndürücü bir meblağa, yakla
şık 50.000 DM.'a kadar ulaşmışlardır. 
Bu durumda hukukçular için bilindiği 
kadarıyla dünyadaki en iyi tıbba 
sahip olan bu ülkede nasıl olup da 
aynı zamanda hekimin sorumluluğunun 
bu derece geniş hacme ulaştığı 
üzerinde düşünmek kalmaktadır.

böyle bir
gelmiş ve belirli

türünün

sorumluluk ile

Ancak bununla

veya haksız fiil sorusu
sorumluluk

B. Hekimin SorumluluğununSebepleri
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Hekimin ve hastanenin sorumlu
luğu sözleşmeden ve haksız fiilden 
kaynaklanır. Bununla birlikte burada 
Alman Hukuku açısından bir özellik 
söz konusudur ki, o da hekimin sorum
luluğunda sıkça rastlanılmakla bir
likte, sözleşmeden doğan sorumluluğun 
manevi tazminata imkân tanımamış ol
masıdır . Tam aksine Alman Hukukunun 
başka bir özelliği de burada kendi
sini göstermektedir; bu ise sözleşme 
borçlusunun yardımcılarının fiille
rinden doğan sorumluluğun zorunlu 
olmasıdır. Oysa haksız fiil borçlusu
nun teorik olarak sadece kendi kusu
rundan sorumlu olduğu varsayılmakta 
ve bu varsayımın çürlitülmesi ile 
sorumluluk hafifletilebilmektedir.

nin kasıt veya ihmali bulunmaksızın 
sorumlu tutulmaları mümkün değildir. 
Kusur prensibi her iki sorumluluk 
çeşidine de egemendir. Kusurun veya 
devamlı gözönünde olması gereken 
ihmalin bulunmaması halinde sorumlu
luk da olmaz. Ancak bu durumda kusu-

varlığından kuşku duyulmasırun
halinde hasta aleyhinde karar verile
cektir. Bu konudaki en son kararlar
dan çeşitli örnekler verilecek olursa: 
Bebeğin ters konumda bjlunması halin
de sezeryan uygulanmamışsa, bu durum 
hekimi sorumlu kılmayacaktır (OLG 
Hamm VersR 83,565); göz ameliyatı 
öncesi profilaktik amaçla verilen 
fakat enfeksiyonla sonuçlanan anti
biyotik uygulaması konusu tartışmalı
dır, bu sebeple bir meslek hatası 
olarak sayılmamıştır (OLG Düsseldorf, 
VersR 83,738); 1975 yılında yapıl
makta olan Kobalt Işınları ile Röntgen 
Tedavisi bugün bizim için lüzumsuz 
kabul edilmekte ise de, o zaman için 
sürekli uygulamada tehlikeli görül
memekte idi (OLG Düsseldorf, VersR 
85,478).

Sözleşmeden doğan sorumlulukta 
sadece sözleşmede yer alan kişilerin 
hak sahibi veya sorumlu olabilecek
leri esası özel bir problem oluştur
maktadır. DüsseldorfGeçenlerde 
Yüksek Bölge Mahkemesi, hasta ile 
yapılan sözleşmede akid tarafının, 
tatil süresince hekime vekâleten 
görev yapan kimse olmayıp, vekâlet 
edilen hekim olduğuna karar vermiştir 
(VersR 85,370). Burada söz konusu 
olan durum, belcimin hasta - için ger- 

aykırı olarak 'çalışabilir' 
açıklamada bulunması ve 

mal varlığında azalmaya

C. Kusurdan Doğan Sorumluluk 

I.Kasıt
tarafından 

kasden yaralanması halleri muntazam 
olarak diğer olaylardan ayrılmaktadır. 
Basında bı konuda yer alan pek az 
olay vardır. Yer alanların ise hemen 
hemen 
olarak
hakkında olmuştur, 
olmak üzere basında kısa bir 
önce bir haber yer almıştı. Bu haber- 

Essen'deki bir başhekimin rakip 
olarak gördüğü başka bir hekimin 
hastasına infusion çözeltisi olarak 
kirli su hazırladığından bahsedil
mekte idi.

hekimHastanınçege 
şeklinde 
böylece 
sebep olmasıdır.

Çocuklar genel olarak sözleşme
nin tarafı olamazlar. Bu sebeble tümü akli dengesinden ciddi 

kuşku duyulabilen hekimler 
Bu doğrultuda 

süre
sözleşmenin ana-baba ile hekim ara
sında yapıldığı; buna karşılık çocuk
ların da sözleşmenin koruma alanı 
içinde bulundurulduğu kabil edilmek
tedir. Bu suretle hekim olsun, hastane 
olsun çocuğa karşı hiçbir mali talep 
hakkına sahip olamayacaklardır ama,

maruz 
türlü 

olacaktır.

de,

bu çocuk yanlış bir tedaviye 
kalırsa, kuşkusuz çocuk her 
talep haklarına sahip 
Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme 
bu noktaya kadar üçüncü kişi yararına 
yapılan sözleşme kurallarına dayan
dırılmaktadır, §328 BGB (BGH VersR 
84,356).

II.İhmal
Hekimin sorumluluğuna ilişkin 

davaların büyük bir çoğunluğu ihmal 
alır. Olağan akış 

kendisinden beklenilen
kapsamında yer 
içerisinde 
özeni göstermeyen, yani Özenli ve 
dikkatli
beklenilen davranışlarda bulunmayan 
hekimin, ihmali bir davranış göster
diği kabul edilmiştir. Süregelen bir 
ihmalkârlığın kabul edilmesi mümkün 
değildir, bununla birlikte kullanılmış

uzmanlardanhekimAncak sözleşmeden doğan sorum
luluğun ve haksız fiil sorumluluğunun

Her ikisi

veya

ortak bir koşulu vardır: 
de kusur prensibine tabidir. Bilindiği 
üzere ne sözleşme hukuku ne de ceza 
hukuku alanında hekimin veya hastane-
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adiandırılabilirler.
Fiili Tipler:

ve kabul görmüş bir uygulamayı da 
yabana atmak mümkün değildir. Alman 
Yüksek Mahkemesinin iki kararı tunu 
açıkça göstermektedir. Ellili yılla
rın bir kararında yer alan şu olay 
ilginçtir: Bir diş hekimi emniyetsiz 
bir sinir
bulunduğu sırada hasta 
yutmuş ve bu yüzden ameliyat edilmesi 
gerekmiştir. Bundan doğan 
tazmini istenince diş 
Almanya'da diş hekimlerinin 
bir çoğunluğunun emniyetsiz sinir 
iğneleri ile çalıştıklarına 
yaptığı savunması itibar görmemiştir. 
Alman Yüksek Mahkemesi yine de heki
min tazminat ödemesine hükmetmiştir. 
Zira Yüksek Mahkeme iddia edilen 
uygulamayı bir kötüye kullanma hali 
olarak kabul etmiştir. Bu derece 
tehlikeli bir aletle ağız boşluğunda 
emniyetsiz olarak çalışmak aşırıya 
kaçmaktır ve bu yüzden özensizdir 
(BGHZ 8,138). 1970 yılında Yüksek
Mahkeme başka bir tıbbi sorumluluk 
halini karara bağlamak durumunda 
kalmıştır. İç hastalıklarına ilişkin 
bir başvuru kitabında bulunan tıbbi 
testlerden birinde bir virgül unutul
muş ve bunun sonucu olarak % 2.5'luk 
tuz çözeltisi % 25'lik bir NaCl-Çözel- 
tisi şeklinde gösterilmiştir. Veri
lere uygun olarak oldukça yüksek doz 
kullanan bir asistan doktor hastasını 
bu suretle ağır şekilde yaralamıştır. 
Tedaviyi belirleyen asistan ve şef 
doktorun sigorta şirketi, başvuru 
kitabını yazan yayınevine karşı 
tazminat davası açmıştır. Yüksek 
Mahkeme, tıbbi bir başvuru kitabının 
doz verilerindeki herhangi bir yan
lışlığa engel olmak için bütün imkân
ları kullanması gerektiği gerekçesiyle 
yayınevinin 
etmiştir. Aynı zamanda yayınevinin 
bu görevi yayınlayana teşmil edebile
ceğini de kabul etmiştir. İşte bu 
kabul görmüş ve kullanılmış iyi bir 
uygulamadır. Kitabı yayınlayanlar İç 
Hastalıkları 
sebebiyle kendi başlarına, alanla
rında gerekli olan bilimsel bilgilere 
sahip oldukları kabul edilmektedir 
(BGH JZ 71,63).

Tıbbi ihmaller de kendi içle
rinde değişik tiplere ayrılabilirler. 
Bunlar fiili tipler (Realtypen) ve 
hukuki tipler (Legaltypen) olarak

ve hekimin 
kaba bir çer-

Klinik hatalarını 
hatalı uygulamalarını

içinde inceleyebiliriz. ^
; anlamda ve doğrudan 

olarak ortaya çıkmakta-

Ayrımçeve
kriterleri genel
hekime bağlı . . . . , „
dır. Birinci kriterde isabetsiz dav- 

bağlı olarak bir sınıflamaya 
elverişlidir. Burada 

isabetsiz davranışlar hiç 
gerekenden 

tedavi,

iğnesi ile çalışmakta 
bu iğneyi

ranışa 
gitmek 
sözedilen 
tedavi 
tedavi, 
hata ve bilgi hatasıdır.

zararın
dahahekiminin, 

büyük farklı
arızietmeme, 

mübalağalıdair

Hiç tedavi etmeme : Bir 
belirgin batası terapihekimin en 

gerektiren bir tedaviyi hiç yapmamış 
olmasıdır. Bu arada hiç tedavi etme
menin değişik sebepleri olabilmekte- 

Örneğin hekimin hastalığın ne 
anlamaması

dir.
yerineolduğunu

hasta ile ilgilenecek başka bir dok
toru görevlendirmeksizin orada bulun- 

bir teşhis hatasına veya

veya

maması
hastaya müdahale edilmemesine sebep 
olabilir. Hukuken bir bakma yükümlü
lüğü bulunduğu hallerde her ne olursa 
olsun bu yükümlülük yerine getiril
mezse bir ihmal söz konusu olur.

bebeğin 
halinde

Böylece yeni doğmuş bir 
sarılığa
hekimin anne ve babadaki bir Rh-fak-

uğraması

törü uyuşmazlığını veya çocuklara 
ilişkin bir sarılık halini düşünmesi 
gerekir (BGH VersR 77,644); hastanın 
yüzük parmağındaki bir kasılmayı 
ameliyat eden operatör de, 33 saat 
süre ile klinikten uzak kalamaz ve 
bir kangren tedavisini öngörmemiş 
olamaz (BGH,NJW 67,1508); kriz geçir
mekte olan bir alkolik, hastanede 
emniyet ve gözetim altına alınmalıdır 

pencereden atlamasına engel 
olunabilsin (OLG Köln,VersR 84,1078).

sorumluluğunu kabul ki,

- Gerekenden farklı tedavi : 
Hasta için tedavinin 
fakat

amacına uygun 
standarttan uzaklaşmış bir 

terapi de öngörülmüş olabilir. Bura
daki asıl durum ihmalkârlık sebebi 
ile yapılan yetersiz 
Bununla birlikte zaman zaman tavsiye 
olunan tedaviye ilişkin tedbirlerden 
bilinçli uzaklaşmalar da görülmek
tedir ki,
alan tıbbi deneylerdir. Örneğin bir 
baldır kırığının

Uzmanları olmaları

tedavidir.

bunların incelenecekleri

hemen ardından
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kırığın kapalı alçı .içine alınması 
(OLG Düsseldorf, VersR 85,291) 
tablet vermek mümkünken adale içine 
yapılan ve yumuşak kısımların hematom 
ve nekrozuna sebep olan enjeksiyonun 
tercih edilmesi (OLG Frankfurt,NJW 
83,1382).

da söz konusu olabilir ve sorumluluk 
sonucuna götürebilir. Bu anlamda, 
bir anestezist hastanın uyanışına 
kadar onu takip etmeli, hastane 
yönetimi tarafından yeni doğmuş bir 
bebeğe çocuk bölümünde oynayan diğer 
çocuklar tarafından zarar verilmeme
sine dikkat edilmelidir (BGH VersR 
76,435).

veya

- Mübalağalı Tedavi : Terapi 
ölçülü olmalıdır. Ölçünün kafcul 
edilemeyecek kadar aşılması, özel
likle bir ilacın çok yüksek dozda 
verilmesi veya öngörülen tedavide 
herhangi bir şekilde aşırıya gidil
mesi hatalı davranışlardır. Örneğin 
hamile bir annenin frengi hastalığı
nın tedavisi sırasında, çocuğa zarar 
verecek derecede penicilin tedavi
sinin abartılması (OLG,VersR 78,285) 
veya son zamanlarda Röntgen Işınları 
konusunda yapılan uyarılara rağmen 
aşırı derecede kullanılmaları (RG 
Justiz 35,1886).

Hukuki Tipler :
İhmalin tekrar kategorilere 

ayrılması hukuken çok daha ilginç 
bir konudur. En eski ayırım, üstlenme 
kusuru diye adlandırılan ve kugün 
Avusturya'da geçerli fculunan başlan
gıçtaki ihmaldir. Bu ihmal hekimin 
veya tedaviyi yapan kimsenin tedaviye 
yetkisinin olmaması veya ehliyetini 
kaybetmesi (yorgunluk, düşkünlük) 
sebebi ile terapiyi güvenilir bir 

yürütememesi halinde söz 
Kim ki kendi ihtisas

şekilde 
konusu olur. 
alanının veya şahsi faaliyette fculun-

gelmiştir,- Arızi Hatalar : Tedavi uygu
lanmış ve esasen de doğru olabilir. 
Bununla birlikte arızi hataların da 

mümkündür.

sınırınaarzusunun
başkaları ile işbirliği yapmak veya 
başka bir faaliyette bulunmamak veya 
faaliyetlerini kısıtlamak zorundadır. 
Buraya özellikle hastanın bir uzmana 
veya belirli hastalıkların tedavisi 
için özel olarak kurulmuş bir hasta- 

sevkedilmesi dahil edilmektedir.

ma

Hekimdengerçekleşmesi 
kaynaklanan arızi hatalardan doğan 
sorumluluk, tıbbi anlamdaki kötü 
ifanın temel prensibini oluşturur. 
Bunlara örnek olarak operasyon bölge
sinde yabancı cisimlerin bırakılmış 
olması (RGZ 83,71) veya bunun dışında 
gayet başarılı geçen bir ameliyatta 
bir sinirin hasar görmesi (OLG Düssel
dorf, VersR 84,1045) sayılabilir.

neye
teorisi deObjektif ihmal 

başka bir hukuki ayırım 
getirmektedir, 
göre, hekim ve
ve beklenilen özenden daha

halinde de sorumlu 
tabi ki, klinik

meydana 
Kabul edilen görüşe 
klinik, gerekli olan 

azını- Yetersiz Bilgi : Hasta sadece 
terapinin objesi değildir; o terapiye 
katılmak ve bu terapinin gereklerine 

davranmak da zorundadır. Bu

göstermeleri 
olurlar.
yakınlarında büyük bir trafik kazası 
meydana gelmesi, ilkyardımın sağlana
bilmesi için hastanenin kaynaklarının 
yetersiz olması ve bu nedenle bazı 
hastaların bir süre ilgisiz kalmaları

veya hekim için

Bu durum,
uygun
sebeple hekim hastaya gerek tedavi 
ile ve gerekse hastanın tedaviye 
katılımı ile ilgili bilgileri vermek 
zorundadır. Böylece hekim 15 yaşla
rındaki bir hastaya kullanma talimat
larını açıkça anlatmadan arşen içeren 
bir ilaç veremez (BGH NJW 70,511). 
Keza tüplerin sterilizasyonundan 
sonra da hekim hastayı hamilelik 
üzerindeki diğer riskler konusunda 
uyarmalıdır (BGH NJW 81,6307).

- Genel Anlamdaki Özen Eksik
likleri : Burada tıbbi olmayan fakat 
etkileri bakımından diğerleri kadar 
ağırlık göstermeyen hekimin veya 
kliniğin hatasından söz etmek gerek
lidir. Bu tür hatalar herhangi başka 
bir meslek sahibinin mesleki alanında

hastanehalinde, ..
ihmalden doğan sorumluluğun kabılunu 
gerektirmemektedir. 
standardının sübjektif olarak azalma
sından değil, kendisine özgü kural- 

tabi olan bir acil durumdan
teşhis

özenBurada

lara
sözedilmektedir. Genellikle 
alanında karşılaşılan tedavi hataları 
da özel bir hukuki ayrım oluşturmak
tadır. Hekimin hangi şartlar altında

gerçekleştirmemesiolsunolursa
gereken bir hatası söz konusu olursa, 
sorumluluğunun kapsamına kendi hata- 

teşmil edilebilecek diğer zararşına
lar da girmektedir.
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hastanınsözedilebilirdi; meğer ki 
tüberküloza hastaneye gelmeden önce

ciddi
III.ispat Yükü
Kural olarak talep hakkını 

veren olayları ispat yükünü hasta 
kendisi taşır. Talep hakkı veren 
olaylar arasında özellikle hekimin 
kusurlu davranışları sayılmaktadır. 
Bu noktada hasta güçlüklerle karşıla
şacaktır ve kendi olanaklarının 
sınırına gelmiş olacaktır. Bu sebeple 
içtihatlar bir dizi ispat kolaylığı 
getirerek hastanın durumunu düzelt
meye çalışmıştır. Burada, büyük 
ölçüde, getirilen bu ispat kolaylık
larından bahsedilecektir;

- Tedavi hatası ve illiyet bağı 
için getirilen ispat kolaylığı

- İlk görünüş ispatı

hususunda
idi (BGH NJW

yakalanmış olduğu 
bir ihtimal olmasa
69,553).

- İspat Yükünün Yer Değiştir
mesi :

Eğer ispat araçları üzerinde 
değiştirici bir etki sözkonusu ise, 
ispat yükünün yer değiştirmesi söz 
konusu olur, yani kusurun bulunmadığı 

kendi kusurundan kaynak-veya zararın 
1anmadığının ispatı hekim veya hasta-

Örneğin ameliyatneye bırakılır, 
sırasında yarada kalan bir gazlı bez 
sonradan çıkartılırsa 
55,344) veya hastaya ait evrak değiş- 

(BGH NJV? 78,2337), o

(BGH VersR

tirilmişse 
zaman hasta için ispat yükünün yer 
değiştirmesine varan ispat kolaylık
ları getirilir.

Çoğunlukla hekiminhasta,
kusurlu olarak hareket ettiği ve 
zararın hekimin kusurundan kaynaklan
dığı doğrultusundaki iddiasını hakim 
karşısında sağlam delillerle ispat- 
layamaz. Bu durumda açılan dava 
redle sonuçlanacaktır. Günlük yaşamda 
sık sık karşılaşılan ve muhtemelen 
her somut olayda da gerçekleşmiş 
olan birbirini takip eden olaylar 
dizisi söz konusu oldukça, davanın 
reddedilmesi haksız olacaktır. İşte 
bu sebeple içtihatlar illiyet bağının 
ve kusurun ispatında prima-facie 
ispatın uygulanmasını öngörmektedir
ler. Ancak aynı içtihatlar prima-facie 
ispatın uygulanabilmesi için, gözlem
cide tıbbi bir tecrübe sonucu belirli

Ağır Tedavi Hatalarında 
İspat Yükünün Yer Değiştirmesi :

İçtihatlarda yer alan önemli 
bir yenilik ağır tedavi hatalarında 
ispat yükünün yer değiştirmesidir. 
Buradaki çıkış noktası, hastanın 
talep hakkını veren olayların tama
mında, yani sadece kusurda değil, 
illiyet açısından da, ispat yükünü 
taşıması
uğramış olduğu zararın hekimin hata
sından kaynaklandığını ortaya koyması 
gerekmektedir. Genellikle hastanın 
ispatlaması gereken bu durum yeterince 
açık olarak ortaya konulamamaktadır. 
Böyle olunca, ortaya iki ihtimal 
çıkmaktadır. Ya iyileşme olasılığının 
kaybı hakkmdaki esasa göre kısmen 
tazmin imkânı tanıyan Fransız İçti
hatları doğrultusunda gidilecektir, 
ya da ispat yükünün yer değiştirmesi 
çözümü benimsenecektir. Alman Yüksek 
Mahkemesi en son çözümü tercih etmiş
tir. Prensip tugün şu şekildedir: 
Ağır bir tedavi hatası ile karşı 
karşıya bulunan hekim, ağır yükümlü
lük ihlalinden doğabilecek sonuçlar 
açısından ispat yükünü taşır, 
hekim, bir apandisit ameliyatından 
sonra kan basıncı düşen hastaya iç 
kanama ihtimalini düşünmeksizin kan 
basıncını arttırıcı bir ilaç verirse 
(RGH NJW 68,2291) 
gece boyunca hastanın 
masanın üzerinde duran 
pamukla örter ve

düşüncesidir. Hastanın

olayların birbirini takip ederek 
gerçekleştiği hakkında bir izlenimin 
uyanmasını da aramıştır. Örneğin, 
basit bir lenf düğümü ameliyatında 
bir sinir (nervus accessoirius) 
zedelenirse, kolaylıkla önlenebilecek 
olan bu zedelenmenin dikkatsiz bir 
tutum yüzünden gerçekleştiği muhtemel 
ise, prima-facie ispat söz konusu 
olmaktadır (OLG Düsseldorf VersR 
84,1045). Oysa olağan dışı bir gelişme 
ihtimali ortaya konulmak suretiyle 
prima-facie ispatın aksi ispatlana
bilir. Böyle bir durumda, diğer 
gelişme de olayın içinde yer aldığın
dan ispat kolaylığı ortadan kalkar. 
Örneğin, açık tüberküloz teşhisi ile 
hastanede yatan bir kimsenin odasına 
başka bir hastanın getirilmesinde 
bu durum söz konusu olur. Aslında 
ilk bakışta sonraki hasta açısından 
burada bir tulaşma ihtimalinden

Yani

veya şırıngayı 
odasındaki 
bir parça 

hastanın toksik
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sebeple ölümüne neden olursa (BGH 
VersR 68,498) 
hekim, çocuğun sarılığa tutulmasından 
ana babadaki Rh-faktörü uyuşmazlığı 
sonucunu çıkarmazsa (BGH VersR 70,455) 
o zaman ispat yükü yer değiştirir. 
Ancak birbirini takip eden sonuçların 
sözkonusu olması durumunda, ispat 
yüküne ilişkin önceki düzenleme 
uygulama alanı bulur; zira ispat 
yükünün yer değiştirmesi sadece ilk 
sonuçlar açısındandır. Örneğin bir 
diş çekimi sırasında çenede bir kök 
ucu kalırsa, diğer tedbirleri almak
sızın çekimi yapan hekim sonradan 
ortaya çıkan üst ve alt çene enfek
siyonu ile trigeminus nevraljisinin 
kendi kusurundan kaynaklanmadığı 
doğrultusundaki ispat yükünü taşır. 
Ancak karaciğer ve safra zorlukları 
ile iltihaplı böbrek hastalıkları fcu 
ispat yükünün kapsamına girmezler.

D. Rıza ve Aydınlatma 

I.Rıza

Bugünkü anlamı ile aydınlatma 
geçen yüzyılın ikinci yarısının 
sonlarına doğru ortaya çıkmış ve 
başlıca etkisini rızanın bir şartı 
olması ile göstermiştir. Aydınlatma 
Medeni Hukuk ve Ceza Hukukunda vücu
dun tahribine ve insan sağlığının 
ihl a], ine ilişkin hükümler içinde
düzenlenmiştir. Günümüzde aydınlatma 
giderek anayasal güvence altına
alınmış olan hastanın kendi gele
ceğini bizzat tayin etme hakkına 
dayandırılmaktadır. Aydınlatma çeşitli 
alanlarda ortaya çıkabilir. Teşhis
hakkında, müdahale edilmesi veya 
edilmemesi halinde hastalığın seyri 
hakkında, risk hakkında, muhtemel ve 
doğrudan olmayan sonuçlar hakkında
ve son olarak da tedavinin başarı 
şansı hakkında aydınlatma yapılabilir. 
Burada, esas itibariyle, hastanın 
müdahaleye rızasını sağlayacak olan 
tedavi riski konusundaki aydınlatma 
üzerinde durulacaktır. Müdahalenin 
risklerini 
mantmklı bir karara varması beklene
meyecektir.

veya bir jinekolog

bilmeksizin hastadan

Hekimin hastanın rızası olmak
sızın gerçekleştirdiği her müdahale 
fiilen bir haksız fiil teşkil ettiğin
den, bu fiili hukuka uygun hale 
getirecek olan şey hastanın vereceği 
rızadır. Bu rıza, özellikle tedaviye 
iştirak edilmesinde olduğu gibi 
zımni de olabilir. Bu durumda bir 
enjeksiyonun kabulü tedaviye zımnen 
rıza gösterme anlamını taşıyabilir 
(BGH VersR 80,676). Aynı şekilde bir 
progtolog tarafından yapılan rektal 
muayeneyi itiraz etmeksizin kabul
lenmek sadece teşhisi değil, tedaviyi 
de kapsar (OLG Köln,VersR 84,1094). 
flaşta kendinde olmasa veya 
ehliyeti bulunmayan bir hastaya 
yapılması gereken acil müdahale için 
kanuni temsilcinin rızası zamanında 
elde edilemiyorsa bile, tedavi yapı
lacaktır. Doktrinde burada ya vekâlet- 
siz iş görmeye ilişkin BGB § 683
kıyasen uygulanmakta veya aciz haline 
ilişkin genel esaslara başvurulmakta
dır. Önemli olan müdahalenin objektif 
anlamda hastanın menfaatine ve süb
jektif açıdan hastanın gerçek veya 
farazi iradesine uygun olup olmadığı- 

Cervix yırtılması sebebi ile
gerekiyorsa, 

yola

aydınlatmanın 
başarılı olabilmesi için hastanın 
aydınlatmayı idrak edebilmesi gerek
lidir. Aydınlatma görüşmeleri sıra
sında hasta büyük acılar içinde kıv- 

bu anlamda etkili 
muhtemel

ki,Şüphesiz

ranıyorsa, rıza 
olmaz. Burada en fazla,
(farazi) bir rızadan bahsedilebilir 
(OLG Frankfurt VersR 84,289). Aydın- 

güçlüğü Önemli bir risklatmanm
hakkında hastanın anlayış seviyesine 

olarak bilgi verilmesindedir.uygun
Riskin önemli olması hastalığın cin
sine ve tedavinin şansına bağlıdır. 
Her halde olasılık yüzdesi içinde 
yer alan riskler hastaya söylenmeli
dir. Hastanın 
acil olmayan 
tehlikeli durumlarda 
apandisit ameliyatında aslında daha 
az bir tehlike payından söz edile
bilir. Ancak bu durumda bile hastaya 
anjiyografiyi takiben ortaya çıka
bilecek bir aksama tehlikesi açıklan- 
malıdır (LG Memmingen VersR 85,349). 
Aynı şekilde hasta, 
ameliyatı sırasında ortaya çıkabile
cek sarılık riski konusunda aydınla
tılmalıdır (OLG Celle,VersR 84,89).

fiil

özellikle çekindiği, 
müdahalelerde veya 

örneğin bir

aşil tendonu
dır. 
rahminin çıkarılması 

farazi rızasındanhastanın
çıkılmalıdır (OLG Celle, VersR 84,444). 

II. Aydınlatma III, İspat
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başarılı bir aydınlatma yapılmış 
olsa idi, hastanın müdahaleyi veya 
tedaviyi kabul etmeyecek olduğunu 
açıklayacağı 
hekim, aydınlatma
ihlali halindeki ağır 
yükünden ve ispat yükünün sonuçların
dan az da olsa kurtulacaktır. İlk 
bakışta bu görüş isabetli değildir. 
Burada bir illiyet meselesi yoktur; 
çünkü davranış ile yaralama veya 
yaralama ile zarar arasında bir 
etkileşme sözkonusu değildir. Gerçekte 
her ikisi de meselenin içinde yer 
almaktadır. Aslında turada hukuka 
uygun seçimlik davranış itirazı da 
ortaya çıkar: Gerekli aydınlatma
yapılmış olsa idi dahi, hastanın
müdahaleye rıza göstereceği öne 
sürülmektedir. Doktrinde bu itirazın 
etkisi tartışmalıdır (aksi görüşte 
v. Caemmerer, Überholende Kausali taet, 
Gesammelte Schriften I, 446; Deutsch, 
Haftungsrecht 1,173 ff; aynı doğrul
tuda Nüskens,Festschrift Hauss (1978) 
292 f.). Yüksek Mahkeme son görüşe 
katılmış ve hukuka uygun seçimlik
davranış itirazını kabul etmiştir. 
Buna rağmen aydınlatma yapılmış olsa 
idi, hastanın rıza göstereceğinin 
ispatını hekime yüklemiştir. Bu 
ispatı hekim normal koşullarda yerine 
getiremez; çünkü bir "probatio diabo- 
lica" sözkonusudur. Son zamanlarda
Yüksek Mahkemenin içtihatları ile 
konuya ilişkin akılcı bir çözüm 
bulunmuştur. Hekimi, aydınlatma 

yerine getirmemesinden 
dava eden hasta, kurallara 

uygun bir aydınlatma yapılmış olsa 
idi, gerçek bir karar verme tereddüdü 
içinde bulunacağını ve bunun sonucu 
olarak da terapiye karşı çıktığının 
anlaşılacağını 
zorundadır.

Almanya'da rıza ve aydınlatma 
açısından ispat yükünü Fransa ve 
Amerika Birleşik Devletlerinden 
farklı olarak hekim, daha doğrusu 
hastane taşır. Bu durum, aslında 
İmparatorluk Mahkemesine kadar giden 
eski bir içtihattan kaynaklanmaktadır 
(RGZ 68,431;RG Warn.l911 Nr.431). Bu 
şekildeki ispat yükü dağılımına 
karşı olan yeni görüşler sağlıklı 
bir biçimde gerekçelendirilememiştir. 
Baumgaertl, çoğunlukla tıbbi müdahale
lerin hastanın aydınlatılması üzerine 
onun tarafından verilen rıza ile 
yapılmakta olduklarından bahisle, 
aydınlatma hatası halinde hastanın 
ispatlanması gereken bir istisnanın 
oluştuğunu savunmuştur. Ancak kural 
istisna ilişkisi çoğunluk ve azınlık 
durumuna göre belirlenemez. Bu ilişki, 
müdahalenin aydınlatmadan 
verilecek olan rızaya bağlı olduğu 
düşüncesine dayanan ideal bir durum
dur. Bu kural aynen kamu gücüne 
dayanan tutuklamalar ve benzerlerinde 
olduğu gibi diğer müdahaleler için 
de geçerlidir.

Aydınlatma ve rızanın ispatlana
bilmesi için hastaya usulen doldurul
mak üzere formlar verilmekte ve 
şahitler çağırılmaktadır. Bu formlar 
aydınlatma görüşmesini 
birlikte,
teyid ediyorlarsa, 
çıkmak mümkün olmaz.

IV. Aydınlatma Yükümlülüğünün 
Koruma Alanı

Hasta hiç veya gereği gibi 
aydınlatılmazsa, ortaya çıkabilecek 
kötü neticenin riski hekime veya 
kliniğe geçer. Bununla birlikte 
burada "versarii in re illicita" 
ilkesi geçerli değildir. Daha çok, 
aydınlatmayı gerektiren ve fakat hiç 
sözedilmemiş olan riskin gerçekleşmiş 
olması gereklidir. Aydınlatma konu
sunda yapılmış herhangi bir hata, 
aydınlatılmış veya aydınlatmayı 
gerektirmeyen riskleri de hekime 
veya kliniğe yüklemez. O bakımdan 
burada da normun koruma alanı esası 
geçerlidir (OLG Karlsruhe 83,1084).

Son zamanlarda pek kesin olmasa 
da "aydınlatmanın illiliği" şeklinde 
adlandırılan başka bir güçlük ortaya 
çıkmıştır. Bu güçlüğün çıkış noktası,

düşüncesidir. Böylece 
yükümlülüğünün 

sorumluluk

sonra

içermemekle 
görüşmenin yapıldığını 

bunlara karşı

yükümünü 
ötürü

açıkça göstermek 
Böylece görülmektedir 

Yüksek Mahkeme diğer değerlen- 
örneğin haklı 

alınmasında

ki,
dirme normlarında, 
menf aatlerin dikkate
olduğu gibi
sabit şekillerde dağılımı 
uygulamamaktadır. 
kir olayda, hastanın muhtemel düşünce
lerinin ortaya çıkarılması

artık ispat yükünün 
esasını 

Burada münf erit

durumu
sozkonusu olmaktadır (BGH NJW 84,1397); 
buna ilişkin olarak, Deutsch,Schutz- ' 
bereich und Beweislast des aerztlichen 
Aufklaerungspflicht,NJW 84.1802).

insanlar Üzerinde KlinikE.
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Araştırmalar yürürlükte olan Tıbbi Müstahzarlar 
Kanunu klinik araştırmalardaki kaza
lar için objektif garanti yükümlülüğü 
esasına paralel bir çözüm getirmiş
tir. İlaç endüstrisi, tıbbi müstah
zarların denekler ve hastalar üzerin
deki denemesini araştırma kazasının 
her türü için bir denek sigortasının 
bulunması şartı ile yapabilir ki, 
kurada sigorta meblağı 1/2 Milyon 
DM. tutarında olmalıdır. Bu sigorta, 
araştırma kazasının her türü için 
etkili olacak ve şayet sigorta kusur
dan kaynaklanan muhtemel tazminat 
taleplerini de içeriyorsa, üçüncü 
kişi yararına kaza sigortası nite
liğinde olacaktır. S 40 AMG. Bu 
çözüm tarzı ile Alman Hukuku, yüz 
yıldan fazla bir süre önce Sosyal 
Sigortaların bulunmasında olduğu 
gibi yeniden önemli bir adım atmış
tır. Klinik araştırma kurbanının 
yararına yapılan objektif kaza sigor
tası Tıbbi Müstahzarların denenmesine 
ilişkin olmayan diğer alanlara da 
yayılmalıdır. Ancak burada illiyet 
bağının ispatlanmasının gerekli 
olması, kusurda olduğu gibi bir 
engel yaratıp yaratmayacağı sorunu 
ortaya çıkar. Örnek olarak bir kont
rollü klinik deney olayını 'Anturan' 
olayını ele alalım: Anturan isimli 
ilaç gut hastalığına karşı 1959'dan 
beri piyasada kullanılmakta 
Yetmişli yıllarda Anturan'm enfark
tüse karşı da etkili olabileceği 
ileri sürüldü. Her biri birer kez 
kalp krizi geçirmiş olan hastalardan 
750'şer kişilik iki grup meydana 
getirildi. Birinci 
verildi,
tedavi uygulandı.
Anturan grubundaki öldürücü enfark
tüs sayısının kontrol grutunun yarısı 
kadar olduğu tespit edildi. Bunun 
üzerine deneye son verildi, 
olaya Alman Hukuku uygulanacak olur
sa, insan biraz tereddüt içinde kal
maktadır: Anturan grubunda olup da 
hayatını kaybedenlerin mirasçılarının 
herhangi bir talep hakkı yoktur, 
çünkü bu gruptaki hastalar standart 
gruptaki hastalardan daha iyi durum
dadırlar. Fakat kontrol grubunda 
olup da ölenlerin akrabalarının da 
aynı şekilde talep hakları yoktur, 
çünkü bunlara standart tedavi uygu
lanmıştır. Hatta 
alınacak olursa tunlar deneye bile

"Daha iyi olan iyi olanın 
düşmanıdır". Bu sebeple tıbbi stan
dart, normal tedavi, her zaman gözden 
geçirilmeli ve düzeltilmelidir. Bu 
gelişme insanlar 
biomedikal

üzerinde yapılan 
araştırmalar alanında 

gerçekleşmektedir. Sözkonusu araş
tırmalar, hastaya araştırma faaliyeti 
içinde bulunulduğunun bildirilmesi 
ve hastanın bu deneysel tedaviyi 
kabul etmesine bağlıdır. Deneyler 
bireysel ve kollektif olabilmektedir. 
Aslında tu deneyler ya hastanın
sıhhatine hizmet ederler veya sadece 
bilimsel araştırmayı ileri götürmeye 
yöneliktirler. Birinci durumda tedavi 
çabasından, İkincisinde ise öze
ilişkin araştırmalardaki tıbbi deney
lerden söz edilir. Özellikle ve
hatta istatistiksel açıdan da güveni
lir olan, kontrollü klinik deneyler
dir. Bu deneylerde bir veya birden 
çok deney grupları karşısında ya 
sadece alışılagelmiş standart tedavi
nin uygulandığı ya da bir Placebo 
yani hayali bir ilaç verilmek sure
tiyle bir tedavi uygulanan kontrol 
grubu bulunmaktadır. Araştırma kaza
ları için sorumluluğun güçlüğü sık 
sık mahkemelerin karşısına çıkmıştır. 
Yüksek Mahkeme ellili yıllarda Rönt
gen renklendirme ilacı "Thoroplast" 
ile bilimsel amaçlı deneylerin yapı
labileceğini içtihat etmek zorunda 
kalmıştı. O sırada Heidelberg Üni
versitesine yaralılar nakledilmişti 
ve bu yaralılar üzerinde adı geçen 
ilaç denenerek, ilacın tehlikesizliği 
konusundaki düşüncelerin 
olduğu 
uzun
karaciğer tahribatına sebep olabil
mektedir.
tedavi görenlerden birinin davasını 
kabul etmiştir. Mahkeme tedavi çabası 
ile tıbbi deneyler arasında ayrım 
yaparak olayı tıbbi deneyler kate
gorisinde değerlendirmiştir. Aslında 
Mahkeme sorumluluğu kusurun varlığına 
tabi kılmamakta, fakat hastadan izin 
alınmadığı için -zira hasta askerdi- 
bir fedakârlık tazminatının verilme
sini öngörmektedir. Bu tazminat daha 
yüksek bir değerin korunması 
ile feda edilen diğer bir değer için 
muntazam olarak ödenmektedir.

idi.

gruba Anturan 
ikinci gruba ise standart 

Bir süre sonunda
haksız

Thorotrast 
önemli

ispatlanacaktı. 
süreli uygulamalarda

Yüksek Mahkeme bu alanda
Şayet

amacı

dar manada ele
1 Ocak 1978 tarihinden bu yana !
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Her ild düzenlemede de görülüyor 
k.if tıbbi 
sorun

katılmamışlardır.
Bu noktada karşılaşılan zorluk, 

tıbbi alandaki kusur sorumluluğundan 
objektif sorumluluğa geçişteki genel 
zorluktur. Yeni Zelanda'da 
misadventure" için kamu 
ilişkin bir sigorta türü, 
sorumluluğunun 
İsviçre de hekimin ve kliniğin kusura 
dayanan sorumluluğunu, kliniklerdeki 
tedavi kazaları için öngörülen bir 
sjgorta i le tamam! rrm stı r.

alanında temeltedavi
bu mukadder gelişmenin önlene

bilir' olup olmadığına dairdir. İhlal 
edilmiş özendeki kusur 
nedensellik bağındaki objektif sorum
luluk unsuru aynı sorunu içermekte— 

alanda sözedilen sorunların

unsuru ile
"medical
hukukuna
hekimin dir. Bu

çakıştıkları görülmektedir. Demek ki 
burada, sorumluluk hukukçuları için 
dikkate değer bir

geçmiştir.yerine

görünüm ortaya
çıkmaktadır.
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VERGİLEMEDE adale? <*)

Prof.Dr. Halil NADAROGLU
Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 

ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Hukuk
mezunlarına böylesi 
günde son dersi verebilmeyi meslek 
hayatımın en onurlu ve zevkli görev
lerinden biri olarak kabul ediyor ve. 
bu imkanı bana sağlayan Sayın Dekanı
mıza ve Fakülte Yönetim Kurulundaki 
Meslek taşlarıma teşekkürler ediyorum.

Böyleşine mutluluk 
dolu günlerde, bir 
konuşmacının kabil olduğunca 
açıcı konular seçmesi en 
aklın gereğidir. Ne var ki bu yılın 
mezunlarına son dersi vermek onuru 
maliye Hocanıza nasip oldu. Şahsen 
haklı 
hemen
verginin geldiğini, ve vergi deyiminin 

hoş olmayan çağrışımlara 
sebep olduğunu biliyorum. Nitekim 
ünlü Fransız bilim adamı Henri Laufen- 
burger h.j etkiyi çok iyi sezinlemiş 
olmalıki eserlerinden foi rinde vergiyi 
"gerekli fena-mal necessaire" olarak 
tanımlamıştır. Evet belki fena; 
ancak lüzumlu ve yararlı bir fena. 
Gerekli ve yararlı da olsa, vergi 
lıakk.ı.ndaki pek hoş olmayan bu duygu
nun sebebi acaba nedir?

Vergi, literatürde, bugüne 
kadar çok çeşitli ve değişik biçim
lerde tarif edilmiştir. Bütün bu 
tariflerde göze çarpan ortak iki 
önemli nok ta vard ı r. Bun.1 ardan i l ki 
verginin toplam kamusal yükten, hir 
diğer söyleyişle kamusal harcamalar
dan kişilere düşen bir 
yükümlülük olduğu hususudur. Şu

Fakül temizin bu yıl ki
mutlu bir

bir yükün bölüş
türülmesi el ayı vardır. İkinci ortak 
nokta, bu yükümlülüğün cebri olması 
yani yükümlüye kendi iradesinin ve 
k i ş i sel >;: s as; r m dışında yüklenmes i- 
dir. Kişilere bir mükellefiyet tahmil 
eden ve de cebri nitel.iğe sahip 
bulunan verginin, ne kadar haklı 
gerekçelere dayanırsa dayansın hoş, 
hattâ tevekkülle karşılanması elbet- 
teki kolay değildir. Ancak, bu kamu
sal yükün paylaştırılması âdil olursa 
ve cebir unsuru herkes için ortak 
hukuki esaslara bağlanırsa vergiyi 
daha bi.r anlayışla karşılamak ve 
benimsemek mümkün olabilir. Hemen 
belirtmem gerek.irki., biraz önce 
sözünü ettiğim kamusal yükün bölüşü- 
rnünün, bir diğer söyleyişle kamusal 
harcamalara katılım paylarının 
olmasında herkes mutabıktır. Ancak 
bu katkıların belir Denmesinde adale
tin nasıl sağlanacağı konusunda bir 
gö r i i s i i- i r \ i« 4.1 yok tur. Ben, \?x ıgünkü
konuşmamda önce bu görüş ayrılıktart
tı m sebebi er in i 
çözümleri açıklamaya sonra da Ana
yasamızda sorunun çözümünün hangi 
esaslara bağlandığını belirtmeye ve 
bu esaslar hakkında kısa bir değer
lendirme yapmaya çalışacağım.

Hepirıü 7
doğaları gereği toplu halde yaşarlar. 
Belli bir toprak parçası üzerindeki 
bu topluluk siyasal yönden kamu 
hukuku kuralları çerçevesinde örgüt- 
1 en i nco knrş 1 m \ 7. a. dev.l e t. dediği miz 
olgu çıkar. Her insan adına dev .1 et

ve sevinç 
ders de olsa,

İÇ
azından

bulmasam da maliye denince 
herkesin aklına öncelikle

de pek âd.i 1

önerilen temelve

İnsanlarbiliriz:

hi rpny.

(*) 2 Kasım 1990 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk, Fakültesi Diploma Töre
ninde 1989/1990 mezunlarına son ders olarak verilmiştir.
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hizmetlerinin doğal olarak
parasal bir maliyeti vardır, çünkü, 
devlet bu hizmetleri gerçekleştire- 
bilmek .için harcama yapmak zorunda-

olan

kamudediğimiz bir siyasal organizasyonun 
üyesidir. Hem de -Haymatloslar haıiç- 
zorunlu bir üyesi. Günümü de giderek 
yaygınlaşan çifte tabiiyetten ötürü 
iki ayrı organizasyonun üyesi olan
larımız da vardır. İnsanlar üyesi, 
oldukları bu organizasyondan, daha 
yaygın .deyimiyle vatandaşı oldukları 
devletten bir takım hizmetler bekler
ler ve talep ederler. Burada üzerinde 
durulması gereken iki önemli husus 
vardır. Şöyle ki:

tüzel kişisiBir kamudır.
devlet bu harcamalarını nasıl finanse 
edecektir? Toplum üyeleri devlet 
tarafından gerçekleştirilen bu hiz
metlerin maliyetine acaba gönüllü 

katılırlar mı? Bu sorunun 
rahatlıkla "katılmazlar"

olarak 
cevabını
şeklinde verebiliriz. Bunun sebebi 
açıktır. Az önce de belirttiğim gibi 
devletin sağladığı dış güvenlik, iç 
güvenlik, diplomasi gibi hizmetlerden 
bireylerin kişisel olarak ne ölçüde

belirlemek

Devletten talep edilen hizmetler 
itibariyle kişinin şahsına 

, toplumun tümüne hitap eden 
Toplumun bütün üyeleri 

bu hizmetlerin çok önemli bir bölü
münden ortak olarak yararlanırlar. 
Bazılarının bu hizmetlerden yararlan
ması diğerlerinin de yararlanmalarına 
engel teşkil etmez. Kaldı ki, iste- 
senizde bazılarını bu yararlanmadan 
mahrum edemezsiniz. Ne varki, devle
tin topluma sunduğu bu hizmetlerden 
toplum üyelerinin herbirinin ne 
ölçüde yararlandıklarını kantitatif 
olarak Ölçmek ve belirlemek mümkün 
değildir. Dış güvenlik, iç güvenlik, 
diplomasi ve adalet hizmetlerinden 
kimin ne kadar fayda sağladığını 
fiyat yöntemi ile belirleyip parasal 
olarak ifade etmek imkânsızdır. 
Ancak yine de herkes, devletin ger
çekleştireceği bu hizmetlerden kendi
sine en fazla

esas 
değil 
hizmetlerdir. sağladıklarınıyarar

mümkün değildir. Kaldı ki, kendisini , 
çok sağlıklı hisseden bir kimse 
genel sağlık hizmetlerine, herhangi 
bir kimse ile ihtilafa düşeceğine ya 
da haksızlığa uğrayacağına inanmayan 
bir kimse de adalet hizmetlerine -ki
bunlar dış güvenlik ve diplomasi 
gibi hizmetlere oranla kısmen de 
olsa ölçülebilir özel faydalar sağ
larlar- ihtiyaç duymayabilirler. Bu 
sebebledir ki sözü geçen kimseler bu 
tür hizmetlerin finansmanına kendi 
rızaları ile katılmak yani gönüllü 
bir ödemede bulunmak istemezler. Bu
durumda devlet ne yapacaktır? Toplum
sal organizasyonun, yani bizatihi 
kendisinin varlığını sürdürebilmesi 
için sözü geçen türdeki hizmetleri 
gerçekleştirmekten vazgeçemeyeceğine 
göre bunların masraflarını toplum 
üyeleri arasında sahip olduğu cebir 
kullanma hakkından yararlanarak 

Bu zorunluluk dev-

tatmmi sağlayanlar 
hemfikirdir, 

bir paradoks ve bir 
karşı karşıya 
İnsanlar her 

zaman "Zenginlik ve Adalet" ; "Özgür
lük ve Kamu Düzeni"; "Kişisel Çıkar 
ve Âdil Gelir Bölüşümü" gibi bazı 
yönleri itibariyle birbiriyle çatışan 
amaçlar peşinde koşarlar. Bu durum
larda bazı tercihlerde bulunup diğer 
bazılarından 
İktisat ilmi

arasında seçilmesinde 
İşte burada, 
tercihi sorunu ile 
kalınır. Şöyle ki:

bölüş türecektir. 
letin bekası yönünden kaçınılmaz bir 
sonuçtur. unutmamak gerekir 

olması da
Ancak

ki, bu bölüşümün âdil 
toplumsal barış ve 
vazgeçilemez bir ön koşuldur, 
koşulun 
büyük

huzur yönünden
Bu

sağl arıamadığı 
toplumsal

dönemlerdevazgeçmek
esas itibariyle "hangi- 

sini tercih edersek en fazla tatmini 
sağlarız" 
çalışır.

gerekir.
olaylar

etmiştir. Dikkatli bir gözlem sonun
da, tarihte dönüm noktası teşkil 
etmiş bir çok olayın temelinde âdil 
olmayan vergilere

cereyan

sorusuna cevap bulmaya 
tercihi yaptığımızda 

vazgeçtiğimizin sebeb olacağı fayda 
kaybının -ki bina alternatif

Ancak,
birikenkarşı

tepkinin yattığını kolaylıkla tespit 
edebiliriz, 
ünlü Magna Carta ve 1689 tarihli The 
Bili of Rights gibi toplumsal uzlaş
malar vergileme hakkının milli irade 
ve isteğe dayanması 
plana çıkmasının yolunu açmışlardır. 
larihçiier, bu ilkelere uyulmamasının 
Amerikan ayaklanmasının önde gelen

, maliyet
diyoruz- mahrumiyetine de katlanmamız 
gerekir. Durum vergide de böyledir. 
Bu konuya az sonra değişik bir 
tekrar değineceğiz.

Nitekim 1215 tarihli

açıdan

ilkesinin ÖnTemel karakteristiklerini 
mik nitelikleri yönünden iki 
çizgi halinde belirtmeye

ekono- 
ana 

çalıştığım
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sebebleri arasında yeraldığmda 
görüş birliği içindedirler. 26 Ağus
tos 1789 tarihli İnsan ve Vatandaş 
Hakları Beyannamesinin 13. 
bu hususta daha da açık bir 
getirmiştir. Sözü geçen madde hükmü 
aynen' şöyledir: "Kamu gücü ve yönetim 
giderlerinin idamesi ve karşılanması 
için ortak bir yükümlülük kaçınılmaz
dır. Bu yükümlülük bütün vatandaşlar 
arasında bunların güçleri ile 
tılı bir biçimde eşit olarak bölüş- 
türülmelidir". Aynı bildirinin 14. 
maddesinde de aynen şöyle denilmekte
dir: "Bütün vatandaşlar bizzat 
temsilcileri aracılığı ile 
yükümlülüğün gerekliliğini saptamak, 
buna serbestçe rıza göstermek, kulla
nılmasını izlemek, miktarını, 
hım, tahsil şeklini 
belirlemek hakkına sahiptir".

ileri sürülen görüşlerin 
iki anafikir etrafında toplandığını 
söyleyebilirim. Bunlardan ilki "Fayda 
Prensibi" diğeri de "ödeme Gücü" 
ilkesidir. Bu arada hemen belirteyim- 
ki tu iki ilkeden hangisi benimse
nirse benimsensin uygulamaya geçebil
mek için anayasal kurallardan hare
ketle yasal düzenlemeler yapmak ve 
devletin otoritesini kullanmak kesin
likle kaçınılmazdır. Kısacası, uygu
lamaya geçildiğinde cebir unsuru, 
dolayısıyla hukuk ön plana çıkmakta
dır.

doktrinde

maddesi 
esas

oran-

veya 
kamusal Fayda prensibi -ki Türkçe lite

ratürde bu hususta istifade prensibi 
deyimi de kullanılmaktadır- esasta 
şu görüşe dayanmaktadır. Bir vergi 
sistemininmatra- 

ve süresini âdil için,
mükellefler, devletin yapacağı harca
malara kamu hizmetlerinden sağladık
ları fayda ile orantılı olarak katıl
malıdırlar. Bu görüş, XVII. yüzyıldan 
bu yana çeşitli yazarlar tarafından 
-ki buna ünlü Adam Sini th' de dahildir-

olabilmesi

Bu konuda kendi ülkemizden de 
bazı örnekler vermek isterim. Bir 
kısım araştırmacıların kanaatlerine 
göre mâliyede ıslahat 1839 tarihli 
Tanzimat Hareketinin temel 
oluşturmaktadır. Gerçekten Gülhane 
Hatt-ı Hümayunun'da Öngörülen ıslahat 
daha çok mali alandaki ıslahatı 
gerçekleştirebilenin bir aracı olarak 
kullanılmıştır. Ne varki vergilemede 
ıslahat gerçekten çok zor bir iştir. 
Nitekim Tanzimat Fermanında vaadedil- 
miş olmasına rağmen iltizam usulu 
ile vergi tahsili usulu -ki çok 
adaletsiz bir yöntem idi- çok sonra
ları kaldırılabilmiştir. Gülhane 
Hatt-ı . Hümayunun'da ayrıca vergi 
kanunlarının ne biçimde çıkartılacağı 
da belirtilmiştir. 1856 tarihli 
Islahat Fermanında ise verginin 
salınmasında sınıf ve mezhep farkı 
gözetilemeyeceği ilkesi açıklanmış
tır.

savunulmuştur. Günümüzde de akademis
yenlerin ihmal edilemiyecek bir 
bölümü tarafından desteklenmektedir.

amacını

Fayda prensibini uygulayabilmenin 
aşılması çok güç -bana göre imkânsız- 
bazı güçlükleri vardır. Bunlardan 
ilki, kamu hizmetlerinden kimlerin 
hangi ölçülerde yararlandıklarının 
saptanması' ile ilgilidir. Dış güven
lik, iç güvenlik, diplomasi, genel 
sağlık v.b. hizmetlerde bu mümkün 
değildir. Buna tu tür hizmetlerin 
daha önce belirttiğim ekonomik nite
likleri mânidir. Ayrıca, 
yaklaşımın, gelir 
kabul ettiğini, vergi yolu ile geli
rin yeniden dağılımı amacının ortadan 
kalkacağını da 
Zira,
rina kamusal hizmetlerden sağladık
ları faydalarla orantılı olarak 
katılırlarsa karşılıksız bir harcama 
türü olan, anca}-: çağdaş sosyal dev
let anlayışında büyük önem taşıyan

transfer harca- . 
edilecektir?

böyle bir 
dağılımını veri

unutmamak gerekir, 
mükellefler, devlet harcamala-

Bu kısa izahatım ve vermeye 
çalıştığım örnekler de gösteriyorki 
kamusal yükün âdil olarak bölüştürül
mesi, bir diğer söyleyişle âdil bir 
vergileme yönteminin bulunması yüz
yıllardır süren ve zaman zaman top
lumsal olaylara sebep olan bir tar
tışma ve araştırma konusudur, 
müzde de bu hususta üzerinde birleşi- 
lebilen ortak bir çözüme henüz ulaşı
lamamıştır. Bu konuyu ayrıntılı bir 
biçimde incelemek bugünkü dersimizin 
sınırlı
mümkün değildir. Ancak, vergilemenin 
adil olabilmesi için bugüne kadar

emek1i maaşları v.b. 
maları nasıl finanse

emekli maaş-Unutmamak gerekir ki, 
lan, sosyal amaçlı mali yardımlar

ödemek
Giinü-

vergi 
mükelleflerin

harcamalardan 
bulunan

v.b.
durumunda
bizzat kendileri bir yarar sağlamaya
caklardır. Bu durumda, fayda prensi
bine göre bunlardan sözü geçen harca
malara katılmalarını istememek gere-

elbettekisüresi içinde
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vergi ödemelidirler. Buna da dikey 
adalet adı verilmektedir. Kolayca 
farkedilebileceği gibi dikey adaletin 
gerçekleştirilmesi 
güçtür. Zira herşeyden önce indi'dir. 
Kaldı ki bu yaklaşımda, yani feda
kârlığın eşit1endirilmesi görüşünde 
ileri sürülen fikirde öngörülen

tür birkecektir. Ve nihayet bj 
vergileme yönteminin, kamusal hizme
tin niceliğini ve niteliğini önemli 
ölçüde ve muhtemelen olumsuz yönde 
etkileyeceğini de unutmamak gerekir. 
Zira, toplum açısından çok gerekli 
ve yararlı olan bir hizmetten -fayda
nın öl'çülebildiği varsayımı altmda- 
sınırlı mükellefler yararlanıyor 
olabilirler. Bu durumda finansman 
imkânı sınırlı kalacağından kamusal 
hizmetin etkin bir biçimde, bir 
diğer ifade ile optimum arzı mümkün 
olamıyacaktır. Ayrıca devletin hiz
metinden yararlananların bazıları 
bunların karşılığını ödeyemiyorlarsa 
bu hizmetten yararlanmaları önlenecek 
midir? Günümüzde, bu mümkün müdür? 
Mümkün olsa bile doğru mudur? Böyle 
bir davranış çağdaş sosyal adalet 
anlayışı ile bağdaşır mı? Bütün 
bunlara ilaveten fayda prensibinin 
tam olarak uygulanması halinde devlet 
bütçesinin hazırlanış ve uygulanışın
da da adem-i tahsis yani tüm gelir
lerin tüm giderlere tahsisi prensi
binden vazgeçmek gerekeceğini belirt
memiz gerekir.

derecedeson

amaç
vergi dolayısıyla gelirden uğranıla
cak zararın değil, vergiden ötürü 
faydadan uğranılacak zararın eşitlen- 
dirilmesidir. Bunu ölçmek ve sayısal 
olarak belirlemek elbetteki mümkün 
değildir.

Ayrıntılarına girmeden -ki
zaten buna zamanımız müsait değildir- 
hemen belirteyim ki teorik plândaki 
tartışmalar hangi istikamette geli
şirse gelişsin günümüzde uygulamaya 
konulan ve dolayısıyla vergilemenin 
hukukî düzenlemesine esas teşkil 
eden ilke öderne gücü, bir diğer 
ifade ile İktisadî iktidar ilkesidir. 
Ödeme gücü ile ilgili olarak teorik 
plânda ileri sürülen 
biraz önce işaret etmiştim, 
uygulamada daha net ve somut bir 
hale dönüşmüş ve ödeme gücünü gelirin 
mi, harcamanın mı yoksa servetin mi 
daha âdil olarak temsil edeceği nok
tasında yoğunlaşmıştır, 
bir biçimde artan kamu harcamalarını 
karşılayabilmenin sebeb olduğu baskı
ların da etkisi ile sonuçta karma 
bir sisteme gidilmiş ve hem gelir, 

hem de harcama yani
ayrı ayrı ödem gücünün ölçü-

olarak kabul edilmiştir. Bu
suretle gelir vergisinden kaçabilen 
matrahların tüketim aşamasında vergi
lendirileceği, gelir vergisi ile
kavranamayan sermaye kazançlarının 
da servet vergisi ile vergilemeye 
tabi

güçlüklere 
Sorun

edilVergilemenin olabilmesi 
için ileri sürülen ikinci bir görüş 
"Ödeme Gücü'5 ilkesidir. 3u görüş 
Türkçe literatürde "Vergilemede 
iktidar Teorisi” başlığı altında 
incelenegelmiştir. Bu görüşte, mükel
leflerin devletin yapacağı harcama
lara İktisadî iktidarları yani ödeme 
güçleri oranında katılmaları öngörül
mekte, devlet hizmetlerinden hangi 
ölçüde yararlandıkları 
ilgilenilmemektedir. Hemen belirteyim 
ki tu ilkenin uygulanmasında da 
önemli ve büyük bir güçlük 
Bu da ödeme

Akılalmaz

hem servet, 
tüketim
leri

sorunu ile

çok 
vardır, 

yani İktisadîgucunun,
iktidarın nasıl ölçülebileceği 
sudur. Zira, ödeme gücü ilkesi ünlü 
Ingiliz iktisatçısı John Stuart 
Mili den bu yana eşit fedakârlık 
anlayışından yola çıkılarak incelen
miş ve tartışılmıştır. Burada ödenmli 
olan

husu- tutulabileceği 
vergi sistemlerinin 
oluşturmuştur. Günümüzün 
uluslararası ekonomik yapısı 
işleyişi öylesine karışık bir meka
nizmaya sahiptirki sadece gelir, 
tüketim ya da servet üzerinden alına
cak bir vergi ile âdil bir vergi 
yapısı
vergi sistemini de bir realite olan 
bu karışık ve çok yönlü mekanizmaya 
intibak ettirmek gerekir. Böyle bir 
düzenlemenin, uygulama aşamasında 
çok çeşitli güçlükler ve iyi niyetli 
olmayan davranışlar 
kısım

görüşü çağdaş 
esas yapısını 

ulusal ve
ve

vergi mükelleflerinin 
ödemekten ötürü katlandıkları 
karlığın

vergi 
feda- 
nasıl 

Teorik plân-
, . .......... hususta şöyle
bır^ goruş ileri sürülmektedir: İkti
sadı güçleri eşit olanlar eşit vergi 
vermelidirler. Buna vatay adalet adı 
verilmektedir. İktisadî aücleri 
farkiı olanlar ise güç farklarında 
değişiklik yaratmayacak farzda

eşitlendirilmesinin 
sağlanacağı hususudur, 
daki çalışmalarda bu

oluşturulamaz. Bu durumda

sebebiyle bir 
sebebiyet 

Bu sebebiedir
adaletsizliklere 

vermesi kaçınılmazdır.farklı
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ki vergilemede adaletin kesin 
larını bulmak ve ona erişmek hemen 
hemen imkânsızdır. Adalet vergilemede 
bir hedeftir. Oluşturulacak vergi 
yapısı da bu hedefe yaklaşabildiği 
ölçüde âdil hale gelmiş olur. Hukuka 
düşen' görev, vergileme ile ilgili 
yasal '.düzenleme aşamasında kabil 
olduğunca âdil normlar 
Ancak vergilemede -ki bu bir teknik 
ve bir san'attır- bütün 
yasalarda yeralamaz. 
kanunlarda öngörülemeyen hususların 
içtihatlarla doldurulması gerekir.

niteliktedir. Bir diğer ifade ile bu 
katılma belirli hizmetlerden 
1anmanın

norm-
yarar-

kamukarşılığı olmayıp
giderlerinin tümü bakımındandır. Ne 
varki hu katılım mali güçle orantılı 
olacaktır. Bu durumda Anayasada 
f^a ilkesi kabul edilmemiş ve 
yükümlünün mali gücüne göre olmak 
kaydıyla hiç yararlanmadığı kamu 
hizmetlerine dahi katılması esası 
kahul olunmuştur. Hemen belirteyimki, 
tu an]amda vergi alınması devletin 
sunduğu hizmetlerden yararlananlardan 
ayrıca ücret alınmasına engel teşkil 
etmez.

bulmaktır.

ayrıntılar 
Bunların ve

Aksi halde sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde vergi ödeyenlerden 
ücret alınmaması, ödemeyenlerden ise 
al mması gibi 
yapmak gerekirdi. 
vergi ödeyenlerden belli hizmetler 
karşılığında ayrıca ücret de alına
bileceği yolundaki görüş bir iptal 
davası ile ilgili olarak Anayasa 
Mahkemesi'nin 1974 yılında verdiği 
bir kararda da (26.3.1974 gün E.1973/ 
32, K.1974/11) hükme bağlanmıştır.

Türk Anayasa düzeninde vergileme 
ile ilgili ilk hükümler önce Gülhane 
Hatt-ı Hümayunun'da, sonra da Islahat 
Fermanı1nda ikili bir uygulama 

Bu husus, yani
yeralmıştır. Ancak,

verginin bir kanunla alınabileceğine 
ait ilk hüküm 1876 tarihli Kanun-u 
Esasi'nin -yani
maddesinde yeralmıstır. Sözünü 
tiğim hüküm
kanuna müstenit olmadıkça vergi ve 
rüsumat namı ile

Anayasanın- 25.
et-

aynen şöyledir: "Bir

ve namı aharla hiç 
kimseden bir akçe alınamaz". 1924 
tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu 
84. maddesinde ise: "Vergi, devletin 
umumi masarifine halkın iştiraki 
demektir" şeklinde bir tarife yer 
verilmiş ve ayrıca vergilerin ancak 
kanunla alınabileceği hususu teyid 
edilmiştir.

Mali güç kavramının ne 1961 ne 
de 1982
yapılmıştır. 1961 Anayasası'nin 61. 
maddesinin Temsilciler Meclisi Komis
yonu 'ndaki görüşmeleri sırasında 
bazı milletvekilleri mali güç yerine 
ödeme gücü deyiminin -ki burada 
İngilizcedeki Ability-To-Pay deyimin
den esinlenildiği anlaşılmaktadır- 
kullanılmasını teklif etmişlerdir. 
Anayasa Komisyonu Sözcüsü ise bu 
görüşe "... bir şahıs bütün parasını 
gayrimenkule yatırır ve parasız 
kalırsa, ödeme gücünün pek az olduğu
nu iddia edebilir, ama mali gücü 
yüksektir" diyerek karşı çıkmış ve 
sonuçta Anayasa'da mali güç deyimi 
yeralmıştır. Bu arada 1961 Anayasası' 
nin 61., 1982 Anayasası' nin ise 
vergi ödevine ilişkin 73. maddesinin 
İtalyan Anayasası'nin 53. maddesinin 
örnek alarak düzenlendiğini belirtmek 
isterim. İtalyan Anayasası'nda "Her
kes , vergi ödeme gücü oranında kamu 
hizmetine katılır" hükmüne yerveril- 
miş ancak ödeme gücünün nasıl belir
leneceğine değinilmemiştir. Aynı 
durum bizim 1961 ve 1982 Anayasaları
mız için de geçerlidir. Bu sebebie- 
dirki Anayasa Mahkemesi bir kararında 
(E.1963/198 K.1965/1) "Anayasa * da 
mali gücün ne suretle belli edileceği 
konusunda kanun koyucuya bir direktif

nun
Anayasası'nda bir tanımı

Vergi ile ayrıntılı sayılabile
cek ilk anayasal düzenleme 1961 
Anayasası'nin 61. maddesinde yeral- 
mıştır. Bu maddede yeralan hususlar 
aynen 1982 Anayasası'nin 73. madde
sinde de -bazı önemsiz ilaveler 
hariç- tekrar edilmiştir. Bugünkü 
konumuzla ilgili olarak her iki 
Anayasada da şu iki husus özellikle 
belirtilmiştir:

1) Herkes vergi ödeyecektir,
2) Vergi mali güce göre ödene

cektir.
Anayasada yeralan herkes deyi

minden ne anlamak gerekeceği ayrı 
bir konuşmanın konusunu oluşturacak 
kadar geniş kapsamlıdır. Bizi şu 
anda ilgilendiren Anayasada belirti
len mali güç kavramının nasıl yorum
lanması gerekeceği hususudur.

Önce bir 
yarar vardır, 
hükme göre vergi 
kamu harcamalarına katılımı

belirtmektehususu 
Anayasada yeralan 

mükellef1erinin 
anonim
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veya en az tepkiye sebeb olacak bir 
biçimde yasa ile düzenlenmesi Son 
derecede güçtür. Böyle bir düzenleme 
şayet çok isabetle yapılmazsa adalet
siz sonuçların doğmasına sebeb olabil 
lir. Bu sebebiedir ki sorunun

verilmiş olmadığı"nı belirtmiş, bir 
başka kararında ise (E.1965/25 K.19- 
65/57)
sağlamak için mali güç konusunun 
kanunla düzenlenmesi zorunludur" 
hükmünü vermiştir. Kanun koyucu bu 
güne*'kadar bu konuda yasal bir düzen
leme yapmamıştır. Kanaatimce yapma
makla da isabetli bir davranışta 
bulunmuştur. Zira, yüzyıllardır 
tartışılan ancak üzerinde görüş 
birliğine varılamayan mali güç konu
sunun kamu vicdanını tatmin edecek

uygunluğuAnayasa'ya

uygu]
mada içtihatlarla çözülmesi yöneti
minin daha isabetli olacağına ve bu 
konuda da siz sevgili Mezunlarımaza 
ileride büyük görevler düşeceğine 
inanıyor, bütün bu duygu ve düşünce
lerle hepinize başarılar dileyerek 
sevgiler sunuyorum.
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Öğretim üyesi

1- Konunun Belirlenmesi ’
Konunun izahına girişmezden 

önce, konuşmamızı: ilişkin olduğu
“Borsa1' deyiminden ne anlamak gerek
tiğini açıklamak uygun olur.

Bu görüşmemize esas olarak ala
cağımız “borsa" kote edilmiş olan 
menkul kıymetlerin satışa arzedil- 
diği, satıldığı ve satınalindiği 
yerdir, yani teknik tâbirle “menkul 
kıymetler borsası"dır, Bu borsada 
satışa arz ve bunun neticesinde de 
alım-satım işlemleri yapıldığı için, 
alman ve satılan her nal gibi, bu 
menkul kıymetlerin de bir fiyatı 
belirlenir ve bu fiyatlar günün 
ekonomik, hatta siyasi olaylarının 
tesiri altında, artıp eksilir. Ancak 
bu artıp eksilmenin normal şartlar 
içerisinde değil de, yapay olarak 
yaratılan sebeplerin tesiri altında 
veya kimsenin erişemeyeceği bilgile
rin edinilmesi ya da sızdırılması 
sonucunda artmasının veya eksilmesi
nin hakkedilmemiş büyük kazanç ve 
zararlara yol açması vakıası karşı
sında, borsada alım ve satımı yapılan 
menkul kıymetlerin 
sağlıklı bir şekilde 
fiyat mekanizmasının 
şeffaflığın sağlanması 
özel hukuk kurallarının 
olmadığı vc ecza hukukunun 
müeyyidelerine başvurmanın kaçınılmaz 
bulunduğu ileri sürülmüş ve özellikle 
günümüzde bu istikamette bir gelişme, 
liberal piyasa ekonomisini benimsemiş 
olan hemen bütün ülkelerde gözlenmiş
tir. Bu gelişmenin sosyal bir sebebi 
daha vardır: Günümüzde menkûl kıymet-

. e b.iyük sanayici 
ve ia.'jir i cü .'v yani .; i v 6). ite tabaka
nın işine ş;i rip işlemde bulunduğu 
bir yer
tasarruf sahipleri 
sağladığı klandın diğer 
biçimlerine
olduğunu düşünerek ve bu sebeple de 
bu tasarruf şeklinin daha riskli 
oluşunu ikinci plâna, atarak, borsaya 
o i i: t ■ kçe can bi r i İğiyle yönelmiş
lerdir.

olmaktan çıkmıştır; küçük 
<-e1kide fcorsanın

tasarruf 
daha fazlanisbetle

Bu itibarla borsa işiemie-
burindeki risk payının her artışı, 

büyük kitleyi beklenmedik bir zarara 
uâratmakta bu da zararın yaygmlaş- 

adetâ sosyal bir felaket 
.iflâs la

masın a ve
halini almasına, sıra sıra

çöküntülerin, hatta intiharların 
bulmasına yol açmaktadır ve

rın, 
vuku
bütün bu hususlar ceza hukukunun bu 
olay karşısında ilgisiz kalmamasının 
sebeplerini teşkil etmektedir.

vaz'ettikten 
mevzuatımızın

beyiece 
yürürlükteki 

oroblemi ne suretle halletmeye çaliş
bu balamdan yeterli olup

Meseleyi
sonra,

tığını,
olmadığını ve özellikle düğer ülke

ye yapılması
tasarlanan yeni düzenlemeler karşı
sında mevzuatımıza ne gibi hükümlerin

gördüğümüzü

fiyatlarının 
teessüsü ve yapılmış olanlerde
işleyişinde 

açısından 
yeterli 

sert
gerekligetirilmesini 

açıklamağa gayret edeceğiz.
MevzuatımızınYürürlükteki2-

Durumu :
Ülkemizde konuyla ilgili hüküm- 

mevzuat ta görmemiz
tarih sırasına

ler.l çeşitli 
mümkündür, Burıl arı
göre değil de, konuyla ilgili derece
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liraya kadar ağır para cezası ve 1 
aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılırlar". Halen bu 
maddede yer alan para cezaları üç 
misline çıkarılmış olduğu gibi (TCK 
Ek m. 
nunda

lerine göre sıralarsak şu tabloyu 
elde ederiz:

6.10.1983 tarih ve 91 sayılı 
"Menkûl Kıymetler Borsaları hakkında" 
KHK'nin 19. maddesine göre "Borsanın 
açık, düzenli ve dürüst çalışmasını 
engelledikleri veya borsa işlemlerine 
hile karıştırdıkları hallerde, Borsa 
Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, 
SP Kurulu Cumhuriyet Savcılıklarına 
suç duyurusunda bulunulması için 
Maliye Bakanlığına başvurur. Bu 
suçları -yani borsanın açık, düzenli 
ve dürüst çalışmasını engellemek 
veya borsa işlemlerine hile karıştır
mak suçlarını- işleyenler hakkında 
mahkemelerce iki yıla kadar hapis 
cezası verilir". Ayrıca ve KHK'nin 
18. maddesi uyarınca borsa işlerinin 
açık, düzenli ve dürüst yürütülmesi 
için alınan kararlara aykırı hareket 
edenler hakkında borsa üyeliğinden 
çıkarmaya kadar varan disiplin ceza
ları da verilir.

l/b.7), 1988 yılı bütçe kanu- 
84 olarak belirlenen memur

katsayısındaki her 75 puanlıkmaaş
artış bir birim olarak kabul edilerek 
bu üç misline çıkarılan para cezası- 

bu birimle çarpılması suretiylenm
elde edilecek rakamlar, hükmolunacak 

cezası miktarını göstermektedir.para
Aynı kanunun 41. maddesinin (f) 

bendine göre de "katılma belgelerinin 
satışı sırasında, Fon içtüzüğü ya da 
başka belgelerle, payların değerini 
etkileyecek önemli hususlarda, alıcı
lara yapılan yazılı açıklamaların 
doğruluğundan yönetici ve aracı 
bankalar sorumludurlar. Bu açıklama
larla kendisine katılma payının 
yanlış takdirine neden olacak nite
likte bilgi verilen alıcının istemesi 
halinde, belge karşılığında ödediği 
para, câri iskonto haddi üzerinden 
işlemiş faizi ile birlikte geri 
verilir", ve 47/b maddesine göre bu 
zararı tazmin etmemek -halen- 150

Bununla beraber KHK, borsanın 
açık, düzenli ve dürüst çalışmasından 
ne anlaşılmak gerektiğini, ne gibi 
hareketlerin bu nevi çalışmayı engel
ler nitelikte olduğunu belirtmemek 
ve bu hususu çıkarılacak yönetmeliğe 
bırakmak suretiyle suçta kanunilik 
esasına aykırı olduğu gibi, aradan 
7 yılı mütecaviz bir zamanın geçme
sine ve Anayasanın 91. maddesinin 6. 
fıkrasında yer alan âmir hükmün sevk 
sebebine rağmen henüz kanunlaşmadığı 
cihetle, 24/2-b maddesinde de belir
tildiği gibi, bu 
yürürlüğe girmiş değildir ve bu 
husus borsa işlemlerini düzene sokmak 
açısından ceza hukuku rnüeyyidelerine 
başvurmak zorunluluğunun Türk kanun- 
koyucusunca o kadar önem verilen bir 
konu olmadığını göstermektedir.

İkinci

bin liradan birbuçuk milyon liraya 
kadar ağır para cezasını gerektiren 
bir suçtur. Aynı ceza, Kanunun 7. 
maddesine aykırı hareket edilmesi 
halinde de öngörülmüştür ve böylece 
Sermaye Piyasası Kurulunun, menkul 
kıymetlerin halka satışında küçük 
tasarruf sahiplerinin bunları alma
larını kolaylaştırıcı, hak ve yarar
larını koruyucu olmak üzere alınması
nı istediği tedbirlerin 
suç haline getirilmiştir, 
nun 45.
Yatırım

ceza hükümleri
alınmaması 

Yine SPK' - 
maddesi, Menkûl Kıymetler 
Ortaklıklarıyla yardımcı 

kuruluşların Sermaye Piyasası Kurulu
nun denetçileri tarafından ve lüzumu 
halinde Maliye Bakanlığınca denetlen
mesini öngörmüş, 47/a maddesi de bu 
denetçiler
bilgileri vermemeyi veya gerçeğe 
aykırı bilgi vermeyi suç saymıştır. 
Sermaye Piyasası Yönetmeliğinin 7. 
maddesi de kurulun 
Piyasasının güven, açıklık ve karar
lılık içinde çalışmasını, kamunun 
aydınlatılmasını, tasarruf sahipleri
nin hak

bir düzenlemeyi
sayılı ^ Sermaye Piyasası Kanununun 
47/a maddesinin 1. fıkrasında görmek
teyiz. Buna göre: "Bu kanun hükümleri 
g?rf?^nce hazırlanacak izahname 
sirküler, katılma belgesi gibi belge
lerde ve menkûl kıymetlerin arz ve 
satışı ile ilgili olarak halka yapı- 
lan yazıiı açıklama ve ilânlarda 
menkul kıymetlerin değerini etkileye
cek önemli hususlarda gerçeğe aykırı 
veya noksan bilgi verenler .... 
filim önemine ve mahiyetine qöre 
ayrı ayrı veya birlikte hükn^lunmak 
üzere yuzbın liradan bir

2499

tarafından istenilecek

amacının Sermaye

ve menfaatlerinin korunma
sını, sermaye piyasalarındaki, sağlık
sız gelişme eğilimlerinin önlenmesini 
ve halkın iktisadı kalkınmaya katıl
masını sağlamak olduğunu vurgulamak-milyon
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tadır. îlâve edelim ki Kanunun 47/b 
maddesi Kurulun çıkaracağı yönetmelik 
ve tebliğlere, genel ve özel nitelik
teki
edilmesini de suç haline getirmiştir.

lerin fiyatlarına 
bunun içindir ki bu gibi sonuçlara 
götüren hileli hareketlerin yapılması 
milli ekonomiyi etkiler. Bu sebeple- 

bu gibi suçlar, yeni Ceza

tesir eder ve

kararlarına aykırı hareket
dir ki,
Kanunlarında, "Ekonomik düzene karşı 
işlenen suçlar" başlığı altında 
toplanmışlardır.

Nihayet TCK da da konumuzla
ilgili hükümleri bulmak mümkündür. 
Gerçekten
kim, yalan havadis neşir ve işaasiyle 
veya sair hileli vasıtalar ile esham 
borsalarma kabul edilen evrak ve

358. maddeye göre "Her
Bunun yanında korunan ikinci bir 

menfaat daha vardır ki, o da borsada 
kendi kıymetlerini 
arzeden veya satan kimselerle bunları 
satın alan kişilerin mali menfaat
leridir: Bu kıymetlerde ani düşüşler, 
sermayelerinin 
çıkardıkları hisse senetlerinin veya 
tahvillerin kimse tarafından satın

menkul satışa
senedat piyasasının artıp eksilmesine 
sebebiyet verirse, üç aydan üç seneye 
kadar hapis ve -halen- 20.000 liradan 
90.000 liraya kadar ağır cezayı 
nakdî ile cezalandırılır". 359. 
madde bu suçun borsa simsar ve tel
lâlları tarafından işlenmesini ağır- 
latıcı bir sebep saydığı gibi, 161. 
maddenin 4. ve 5. fıkraları da şu 
hükümleri getirmiştir: "Harb zamanın
da düşman karşısında milletin mukave
metini tehlikeye maruz kılacak şekil
de kambiyoların tedavül kıymetini 
düşürmeye veya resmî veya hususî 
kıymetli evrakın piyasası üzerinde 
bir tesir yapmaya matuf hareketlerde 
bulunan kimse beş seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis ve (halen) 
doksanbin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasıyla cezalan
dırılır. Eğer fiil suçlu tarafından 
bir yabancı ile anlaşma neticesi 
yapılmışsa ağır hapis cezası on 
seneden ve düşmanla anlaşma neticesi 
işlenmişse onbeş seneden aşağı ola
maz" .

indiğini,sıfıra

alınmadığını gören sermaye sahiple
riyle, ödedikleri para karşılığında 
satın aldıkları menkul kıymetlerin 
değersiz bir kağıt parçasına dönüş
tüğünü anlayan tasarruf sahiplerinin 
malvarlığında haksız bir azalmaya 
yol açar. Bu itibarla bu gibi suçla
rın kişilerin malvarlıklarını korumak 
amacını da güttükleri, diğer bir 
ifadeyle, birden fazla hukukî menfaati 
koruyan suçların söz konusu olduğu 
görülür. Bu tesbitten çıkan sonuç da 
bu konuda sevkedilecek ceza hukuku 
kaidelerinin, bu çifte menfaati 
korumağa, yani borsada alım ve satım
ları yapılan 
fiyatlarını kimseye 
üstünlük tanımayan, 
önünde cereyan eden, her zaman denet
lenen bir sistem içerisinde, sağlıklı 
bir biçimde teessüs etmesini temin 
etmeğe elverişli ve yeterli olmala- 

ve yine bu gaye açısından

menkul kıymetlerin 
ayrıcalık ve 

herkesin gözü

3- Korunan Hukukî Menfaat :
Bütün bu hükümlerle korunmak 

istenen hukukî menfaatin ne olduğunu 
da açıklamamız gerekir. Gerçekten bu 
menfaat açıklığa kavuşturulmadan 
eldeki malzemenin yeterli ve etkin 
olup olmadığı hususunda bir değer 
hükmüne varmak imkânsızdır ve Ceza 
Kanununun özel kısmında olsun, Özel 
ceza kanunlarında olsun günümüzde 
dahi çelişkili, tutarsız, 
anlamsız
başlıca sebebi, kanunların yapılması 
sırasında "korunan hukukî menfaat" 
kriterine gerekli önemin halâ veril
memiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Borsada kote edilen menkul kıy
metlerin fiyatlarının yapay sebep
lerle artırılıp düşürülmesi, ilk 
olarak milli ekonomiye zarar verir. 
Bu fiyatlardaki her değişiklik, 
derece derece, bütün mal ve değer-

rınm
etkili olabilecek müeyyideleri ihtiva 
etmelerinin gerekli olduğudur.

Bu sözlerimiz, böyle bir sistemin 
hatlarını belirlemeğe bizi zorun

lu olarak götürmektedir, 
if ade edelim ki, 
literatürde, bu sistemin 
olması ve "tekelleşme"ye yol açmaması 

daima vurgulanmakta ve

ana
Şimdiden 

milletlerarası
"şeffaf"

hatta gerektiği
getirilecek ceza hukuku normlarının 
sistemin bu niteliklerine cevap ver
mesinin zorunlu olduğu ileri sürül-

bu iki ayırıcı

hükümlerin bulunmasının

mektedir. Şimdi 
kriter üzerinde duralım.

4- a) Şeffaflık :
Şeffaflıktan maksat, satış için 

Borsada halka arzedilen menkul değer
leri çıkaran şirketler 
doğru bilgilerin sunulması ve bu

hakkında
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alması gerekli olan bilgilerin tanı 
ve doğru bir şekilde verilmesi zorun- 

bir yerde, ticarî
ve özel teşebbüsleri 

ve yönetmek serbestîsinin

arasındaaçıdan muhtemel alıcılar 
tam bir eşitliğin 
Gerçekten bu bilgiler tam ve doğru 
bir şekilde verilmedikleri takdirde, 

aldığı menkul değerin 
hakikî kıymeti hakkında yanıltılmış 
ve böyle bir yanılmaya engel olmak 
göreviyle kurulmuş bulunan çeşitli 
denetleme organları da fonksiyonla
rını gereği gibi yapamaz hale geti
rilmiş olur.

sağlanmasıdır.
luluğu, 
açıklanması 
kurmak
kısıtlanması sonucunu doğurur. Nite
kim İtalyan Ceza Kanununun bu mecbu
riyete aykırı 
501.
olduğu iddiasını 
mahkeme; bu maddenin iptali maksadıy
la İtalyan Anayasa Mahkemesine baş
vurmuşsa da
büsün millî ekonominin gereklerine 
uygun bir şekilde yürütülmesini 
sağlayacak tedbirleri almanın Devle
tin görevleri arasında bulunduğu 
(Türk Anayasası, 48) gerekçesiyle bu 
müracaatı reddetmiştir (İtalyan, Ay. 
Mah., 1976 Sayı 123 Gius. Pen. 1976, 
I 891). Demek oluyor ki, millî ekono
miye zarar verebildiği takdirde ve 
ölçüde ticarî sırrın korunmaması, 
hatta böyle bir sırrın kabul olunma
ması liberal ekonomi düzenine de 
aykırı düşmez.

sırrın

halk satın

hareketi suç sayan 
maddesinin Anayasaya aykırı 

ciddî bulan bir

Bundan başka bu "gerçek ve tam" 
bilgiler açısından kütün alıcılar 
eşit bir düzeye getirilmelidir: Bazı 
alıcılar, menkul değeri çıkaran 
şirketlerle olan özel ilişkileri, 
borsadaki yöneticilik veya aracılık 
fonksiyonları, hatta politik durum
ları itibariyle, bir takım "özel" 
bilgilere sahipseler ve bu özel 
bilgiler onların belirli bir menkul 
değeri satın almanın veya almamanın 
ya da satmanın veya muhafaza etmenin 
daha kazançlı olacağı hususunda 
karar vermelerine yol açmakta ise, 
menkul değerin gerçek kıymeti yine 
alıcıların bütününün gözünden kaçı
rılmış, diğer bir deyimle şeffaflık 
ancak durum, mevki veya nüfuzları 
itibariyle bu özel bilgilere ulaşa
bilmiş olanlara inhisar ettirilmiş 
olur. Ancak şeffaflığın bu cephesi, 
biraz sonra ele alacağımız tekelleş
meyle ilgili olduğundan, şimdilik 
bunun üzerinde fazla durmamayı tercih 
etmekteyiz. Şeffaflığın tesisi için 
düşünülen ve ceza hukukundan müdahale 
etmesi istenen husus menkul değerleri 
halka arzeden şirketin kendi malî, 
İktisadî ve ticarî durumu hakkında 
yanıltıcı veya noksan bilgi vermesini 
ve verdiği bilgiler hakkında denetimi 
zorlaştırıcı bir takım yollara baş
vurmasını yasaklamak ve cezalandırmak 
olmuştur. Yanıltıcı ve noksan bilgi 
verilmesini suç sayan mevzuat, "Şir
ketler Ceza Hukuku" konusunu ayrıca 
ele almayı ve düzenlemeyi tercih 
eden, diğer bir deyimle, bu hususu 
Ticaret kanunu ile Vergi mevzuatının 
düzenlemelerine

bu mahkeme özel teşeb-
J

Bundan başka, uzun süre bizim 
tatbikatımıza da egemen olan bir 
zihniyete sed çekme ihtiyacının 
nihayet duyulduğunu gösteren bir 
gelişmeye yakın zamanlarda şahit 
olduğumuzu belirtmek isteriz.

Gerçekten sahte bilanço dolayı- 
siyle memleketimizde açılan davalarda 
şöyle bir uygulamaya gidildiği göz
lenmiştir: Bu sahte bilanço kazancı 
az göstermek sonucunu doğurmuş ve bu 
bilançonun vergi dairesine verilmesi 
sonucunda verginin daha 
tahakkukuna yol 
bir hileli vergi kaçakçılığı suçu 
bulunur ve şirket hakkında VUK da 
öngörülen cezalara hükmedilir ve 
böyle bir bilançoya "malî bilanço" 
adı verilir. Buna karşılık ortaklara 
veya bankalara 
"ticarî bilanço" 
tunlarda kârın az veya çok gösteril
mesi suç teşkil etmez. Halbuki ticarî 
denilen bu bilançoda az kâr gösterip 
ortakların daha az temettü almaları 
veya çok kâr gösterilip bankalardan 
hakedilmeyen bir kredinin sağlanması 
ve her iki halde de ortakların veya 
bankaların dolandırılmaları mümkündür.

az olarak 
açmış ise, ortada

verilen bilançolar 
adını taşır ve

bırakmanın
olmayacağını düşünen mevzuattır ve 
hakkında gerçek ve tam bilgi veril
mesi gereken konuların başında da 
bilanço gelmektedir.

doğru

Bu bakımdan bazı hususları önemle 
belirtmekte yarar görmekteyiz. Bilan
ço, esasta, bir şirketin ekonomik 
durumu hakkında ilgililere 
veren bir belgedir.

işte garip ve sosyal menfaatlere 
ve kanunun sarih hükmüne ters düşen 
tu uygulamaya kısmen çare bulabilmek 
amacıyla Ceza

bilgi 
Bu belgede yer Kanunu Öntasarısına
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konulan bir hüküm 21.11.1990 tarih
ve 3679 sayılı Kanunla kanunlaşmış 
ve dolandırıcılık suçunun "banka veya 
diğer kredi kurumlarınca 
edilmemesi gereken bir 

sağlamak

herkes tarafından bilinmesi 
konuda şeffaflığın sağlanması düşü
nülmekte idi.

Bu tavsiye kararını benimseyen 
Fransa, iki kanunla bazı hükümler 
getirmiştir. İlk olarak 12 Temmuz 
1985 tarihli kanunla bir şirketin 
sermayesinin onda birini, üçte birini 
ve yarısını eline geçirenler, bunu 5 
gün zarfında Borsa'ya bildirmek, 
Borsa da bu bilgiyi derhal yayınlamak 
zorunda bırakılmıştır. 17 Haziran 
1987 tarihli ikinci bir kanun da, 
aynı bildirme ve yayınlama zorunlu
luğunu sermayenin % 5 ve % 20 sini 
eline geçirenler için de getirmiştir. 
Diğer bir deyimle b; dilimlerden her 
hangi birinin sınırı aşıldığı zaman 
ihbar ve yayınlama mükellefiyeti 
doğmaktadır. Hatta bu dilimler hisse 
senetlerinin satın alınmasından veya 
opsiyon haklarının kullanılmasından 
değil de, şirket sermayesinin indi
rilmesinden dolayı aşılmış olsalar 
bile, bu mükellefiyetler söz konusu 
olmaktadır„

ve bu

tahsis
kredinin

açılmasını 
işlenmesi, dolandırıcılığın nitelikli 
halleri arasında sayılmıştır.

maksadiyle"

Ancak, bilançolarda yanıltıcı 
bilgilerin yer almaması, şeffaflık 
açısından, yeterli değildir, çünkü 
her gün değişebilen ekonomik ve 
siyasi olaylar hakkında yanlış bilgi
ler verilmesiyle de haksız menfaatle
rin sağlanması mümkündür ve bunun en 
çarpıcı misali geçen yüzyılda İngil
tere'de görülmüştür. Gerçekten Water- 
loo meydan muharebesi sırasında 
İngiliz Kuvvetlerine refakat eden 
banker N. Rothschild, savaşın İngi
lizlerce kazanılmakta olduğunu görür 
görmez, Manş denizini çok hafif bir 
tekneyle aşarak Londra'ya koşmuş ve 
Napolyon'un savaşı kazandığı haberini 
yayarak kendi hisse senetlerinin bir 
kısmını hemen satışa çıkarmış ve 
esen panik havasından faydalanmak 
suretiyle yok bahasına satılan hisse 
senetlerini el altından toplamış ve 
savaşın gerçek sonucuyla 
haber Londra'ya ulaşıncaya 
Rothschild'lerin malî imparatorlukla
rının temelleri çoktan atılmıştı.

"Finans Piyasasının Güvenliği ve 
Şeffaflığı hakkında" 2 Ağustos 1989 
tarihli kanunla değiştirilmiş olan 
bu iki kanuna göre, Fransa'da hali
hazır durum şudur: 
yetine ilişkin sermaye dilimleri 
aynen muhafaza olunmuştur. Bu ihbar 
mükellefiyetini yerine getirmeyen 
hissedar, beyan etmediği hisselerin 
kendisine tanıdığı oy hakkını kulla
namayacağı, yani bu hisselerin sahibi 
sıfatıyla genel kurula katılamaya
cağı gibi, şu cezaların verilmesi de 
öngörülmüştür: Bu dilimlerin aşıl
dığını
eklerinde bundan bahsetmeyen Yönetim 
Kurulu ve üyeleri, genel müdürler ve 
yöneticiler hakkında 6 aydan 2 yıla 
kadar hapis ve 2000 Franktan 60.000 
Franka kadar ağır para cezası veya 
bunlardan sadece biri; dilimlerin 

beyan etmeyen gerçek

ilgili
kadar İhbar mükellefi-

her şeyden 
edilen menkul

Bunun içindir ki, 
önce, Borsa'da kote 
değerlerin kıymetlerine tesir edebi
lecek bilgilerinaykırı
verilmesini ve bu bilgilerin denet
lenmesine engel olucu fiil ve hare
ketlerin yapılmasını cezalandırmak 
şarttır, çünkü bu alanda uygulanabi
lecek olan medeni hukuka ilişkin 
müeyyideler yetersiz kalmağa mahkum
dur.

gerçege

halde, bilançobildikleri

Bu açıdan ilgi çekici bir başka 
düzenlemeye 1977 yılından itibaren 
Fransa'da gidildiğini göstermekteyiz. 
Gerçekten COB diye anılan Fransız 
Borsa Operasyonları Komisyonu, her 
şirkete % 5 ve daha fazla hisse
senetlerine sahip olanların kimlik
lerini gösteren bir listeyi yıllık 
bilançolarına eklemeleri hususunda 
bir tavsiye kararı almıştı. Bu suret
le Özellikle anonim ortaklıklarda 
"anonimiik" sistemine son verilmekte 
ise de, bir şirket üzerinde fiilî 
hâkimiyeti ellerinde bulunan gerçek 

tüzelkişilerin kimler olduğunun

aşıldığını 
kişiyle tüzelkişilerin Yönetim Kurulu

genel müdürleriBaşkan ve üyeleri, 
ve yöneticileri hakkında 6000 Frank
tan 120.000 Franka kadar ağır para 

1987 tarihli Kanun, 
herhangi bir

cezası. Ancak 
Ticaret Mahkemesinin, 
ilgilinin müracaatı üzerine ve savcı- 

mütalâasını aldıktan sonra, 
beyan mükellefiyetini yerine getirme
yen hissedarın 5 yıla kadar şirkette 
herhangi bir hususta rey kullanmaktan

nm

veya
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Bununla beraber bu olay hakkında 
kanunî bir düzenleme 
Kıt' a Avrupasmda duyulması, 
sakson mevzuat ve iş çevrelerinin 
baskısı altında, ancak yaşadığımız 
günlerde hissedilir olmuştur. Gerçek
ten, "Insider trading" yani içeriden 
edinilmiş bilgi ticareti adı verilen 
bu durumda, özellikle menkul değer
leri halka azdeline şirketin ortak
larının ve denetçilerinin, 
tellâl ve simsarlarının bu değerleri 
doğrudan doğruya veya dolayısıyle 
satın almalarını veya satmalarını 
yahut statüleri sebebiyle veya görev
leri itibariyle öğrendikleri 
sırları açıklamalarını suç saymanın 
gerekli olduğu ileri sürülmüştür. 
Dikkat edilirse, birada 
bilgiler verilmekte değildir; aksine 
kullanılan bilgilerin hepsi doğrudur. 
Fakat bu doğru bilgiler belirli 
kişilerin inhisarında kaldığı için 
millî ekonominin değil, bu belirli 
kişilerin çıkarları yararına kulla
nılmaktadır ve bu gibi kimselerin 
borsada tekel kurmalarına yol açmakta 
ve şeffaflığın genel olarak kurulama
masına sebebiyet vermektedir. Bu 
açıdan mevzuatımızda bir boşluk 
bulunduğu şüphesizdir. Her ne kadar 
Sermaye Piyasası Kanununun 31. madde
si aracı kurumlarm kendi malî yüküm
lülüklerini ihdas edip halka arzet- 
melerini ve bunların alım satımında 
bulunmalarını yasaklamakta ve 47/a 
maddesi de bu yasağa aykırı hareketi 
cezalandırmakta ise de "Insider 
trading"i suç 
istenen hukukî 
bütünüyle himaye etmemektedir.

yasaklanmasına karar verilmesini de 
öngörmüş bulunmaktadır. Bu suretle 
hisseleri elinde toplamanın tek fay
dası, kârdan daha fazla pay almaktan 
ibaret kalmakta, fakat şirketin 
yönetiminde söz sahibi olmak imkânı 
söz konusu olmamaktadır: Bu ikinci 
gayeye erişebilmenin tek yolu, şef
faflık kaidesine uymaktan ibaret kal
maktadır. Ancak 1989 Kanunu Borsa 
Operasyonları Komisyonunun müracaatı 
üzerine, mahkeme başkanma davalıya 
ait tütün hisse senetlerini, kimin 
elinde olursa olsunlar, zaptetme 
yetkisini de verdikten maada, beyan 
mükellefiyetini başkasına ait hisse 
senetlerini hangi sebeple olursa 
olsun ellerinde bulunduran gerçek ve 
tüzelkişilere de teşmil etmiş, böylece 
bir takım muvazaalı işlemler veya 
muhasebe hileleri yapılmak suretiyle 
beyan mükellefiyetinden kurtulmayı 
önlemek istemiştir.

ihtiyacının
anglo-

borsa

ticarî

yanıltıcı

Bundan başka 2 Ağustos 1989 
Kanunu her hangi bir şirketin halka 
duyurmak istediği her nevi bilgileri, 
daha önce, Borsa Operasyonları Komis
yonunun tasvibine sunmasını mecburî 
kılmakta 
görülmeyoı 
herkesi yasaklamakta olduğu gibi, bu 
kontrolden geçmeyen bir açıklamanın 
aksine açıklamada bulunmak yani bunu 
yalanlamak ve her türlü yayın araçla
rıyla bunu halka duyurmak yetkisini 
de adı geçen komisyona tanımaktadır.

ve bu komisyonca uygun 
açıklamaları yapmaktan

Bu hükümlerin ne dereceye kadar
olacaklarını, 

önümüzdeki günlerde göreceğimiz âşi- 
kârdır.

etkili yeterlive saymakla korunmak 
menfaati yine de

5- b) Tekelleşme : Şüphesiz ki bir takım özel bilgi
leri malîGörev veya sıfat itibariyle edini

len özel bilgiler sayesinde menfaat 
teminini suç saymanın gerekli olduğu 
ise, bir hayli eski bir maziye sahipse 
de, bunun hukuk ve özellikle 
hukuku alanına aksetmesi 
yeni tarihlere tesadüf 
Gerçekten geçen yüzyılda 
yaşanan Stavisky skandalinin

bir kazanç maksadiyle 
kullanmak, borsaya mahsus bir olay 
değildir. Meselâ bir şehrin nâzım 
planında değişiklik yapılarak yeşil 
saha olarak görülen bir yerin imara 
açılacağını veya dar ve eski bina
larla çevrili bir yan yolun genişle
tilip ana

ceza 
çok daha 

etmektedir. 
Fransa'da cadde haline geleceğini 

bilen belediye başkanı ile ilgili 
komisyon üyeleri bu

, , , ardında 
bazı bakanların ve milletvekillerinin 
bulunduğunun duyulması, bu bakanların 
istifasına ve intiharlara yol acmıs 
ve o tarihten beri de politikacılLın 
ve yakınlarının doğrudan veya dolaylı 
olarak borsada alım satımlarda bulun
maları her yerde istifhamlara sebebi-

yerlerde ucuza 
arsa veya bina aldıkları veya yakm- 
larma hatta parti arkadaşlarına 
aldırdıkları yahut büyük çapta deva
lüasyon olacağını bilen Merkez Banka- 
Si veya Maliye Bakanlığı üst düzey 
yetkilileri ya da Bakanlar Kurulu 
üyeleri ucuz fiyatla döviz satın al
dıkları zaman da, bir nevî insider
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tradıng'te bulunmaktadırlar ve bu 
fiili klâsik memuriyet sırrını ifşa 
suçuyla cezalandırmak

mahrem bilgileri kullanarak veya bu 
bilgileri 
kendisine
sağlamasını suç saydığı gibi, İtalyan 
Tasarısı, daha da ileri giderek, bu 
gibi şahısların, Özel bilgiler saye
sinde, menkul değerleri satın alıp 
satmalarını, hatta opsiyon haklarını 
kullanmalarını yasaklamakta ve "özel 
bilgi"yi "kamuya açıklandığı takdirde 
borsada kote edilen bir menkul değe
rin fiyatını önemli ölçüde etkilemeğe 
elverişli olan ve kamu tarafından 
bilinmeyen kesin ve özel bilgi" 
(Tasarı 2) olarak tarif etmektedir.

1989 Fransız Kanunu da, korsanın 
normal işleyişi sayesinde elde edile
meyecek olan haksız bir menfaatin 
sağlanmasını 10 milyon franka kadar 
varabilen idari bir para cezasıyla 
cezalandırıldığı gibi, bir menkul 
değeri ihraç eden şirketin bugünkü 
ve ileriki durumu veya bu menkul 
değerin ilerde iktisap edebileceği 
kıymeti hakkında özel bilgiyi başka
sına açıklayan kimsenin de hapis ve 
para cezasıyla cezalandırılmasını 
öngörmektedir.

6- Mevzuatımızın Değerlendirilmesi

başkalarına aktararak 
veya başkasına menfaatimkânsızdır, 

çünkü burada bir "sır" açıklanmamakta, 
kullanılmaktadır.

İtalyan Ceza Kanununda 26 Nisan 1990 
tarihli bir kanunla yapılan değişik
likle, memuriyet 
suçuna ilişkin olan 326. 
şöyle bir fıkra eklenmiştir: 
memuriyet 
kendisine

sadece Nitekim

sırrını açıklamak 
maddeye 

"Bir
veya kamu hizmetlisi, 

veya başkasına mali bir 
yarar sağlamak maksadiyle, gizli 
kalması gereken memuriyet bilgile
rinden haksız yere istifade edecek 
olursa, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılır".

Insider 
hükümlerin, 
düzenleyen 
özellikle Hollanda

trading'i yasaklayan 
Borsayı idari açıdan 
mevzuata bırakılması, 

ve Almanya'da 
denenmişse de, pek başarılı olamamış 
ve problem Avrupa Ekonomik Topluluğun- 
ca dahi ele alınmıştır. Nitekim 
Avrupa Topluluğu 25 Temmuz 1977 
tarihinde "Devredilebilir Menkul 
Kıymetler Üzerindeki İşlemlere İlişkin 
Avrupa Davranış Yasası"nı kabul 
ettikten maada, 5 Mart 1979 tarihli 
tavsiye kararında, menkul değerleri 
halka arzedilmiş olan her şirketi, 
halka arzettiği değerlerin fiyatını 
önemli surette etkileyebilecek olup 
da kendi bünyesinde vuku bulan ve 
sadece kendi ortakları tarafından 
bilinen her değişikliği en kısa 
zamanda halka bildirmek ve bunların 
doğruluğunu kontrol ettirmek yükümlü
lüğü altına sokucu tedbirleri almayı, 
üye Devletlere tavsiye 
Ancak bu konuda, en yeni ve 
düzenlemeyi 1 Temmuz 1988 tarihli 
kanunla İsviçre Federal Ceza Kanunu
nun 161. maddesinde yapılan değişik
likle, 2 Ağustos 1989 tarihli Fransız 
Finans Piyasası Kanununda ve 25 Ocak 
1988 tarihinde İtalyan Millet Meclisi 
Mali İşler Komisyonunca hazırlanan 
Kanun Tasarısında görmek mümkündür.

Bı açıdan mevzuatımızın değerlen
dirilmesine geçmeden önce, bir nokta
yı önemle belirtmek isteriz.

Gerçekten problem ticari ahlâk 
açısından ele alınınca, bu alana 
Devletin ve özellikle Ceza Hukukunun 
elatması garip karşılanabilir. Bir 
takım kimselerin belirli alanlardaki 

birikimleri itibariy-tecrübeleri ve 
le, özel bilgilere sahip olmaları ve 
bu bilgilerden iktisaden yararlanma
ları gayet normaldir 
Bir mühendis, 
da bu bilgilerini kullanarak mesleği
ni icra eder ve 
rekabet yarışı, bilgisini arttırmaya 
ve mesleğinin belirli bir dalında 
ihtisaslaşmaya onu götürür, 
mesleklerde tabii karşılanan, 
teşvik olunan bu' davranışın, 
simsar ve tellâllığında, aracı kurulu
larda veya şirket or a lığında yasak
lanması,
çelişki olarak görünebilir. Keza bu 
bilgiler sayesinde tasarrufçuların 
daha iyi yönlendirileceğini, onların 
sağlam ve
paralarını yatırmalarına, 
alıp zamanında satmaları hususunda

etmiştir, 
tam

ve doğrudur. 
bir hekim, bir avukat

kendi, alanındaki

Bütün
hatta
borsaGerçekten İsviçre Kanunu bir 

anonim şirketin veya buna bağlı veya 
buna hâkim olan bir başka şirketin 
veya bir şirketler topluluğunun 
yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, 
deneticisi veya ticarî vekili olan
larla her hangi bir resmî kuruluşun 
üyesi veya memuru ya da yardımcısı 
olanların, menkul değerlerin fiyat
larına önemli ölçüde tesir

hatta suç sayılması bir

verimli menkul değerlere 
zamanında

edici
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meyeceği artık umumen kabul edilmek—
tedir.

verilebile-imkânaydınlanmalarına 
ceğini söylemek dahi 
itibarla borsa işlemlerinde bı bilgi
lerden yararlanmayı yasaklamak ve 
cezalandırmak bir çelişki olarak

mümkündür. Bu
Bu hususları böylece belirttikten 

sonra, mevzuatımızda yer alan hüküm
leri kısaca gözden geçirebiliriz.

7_ TCK 358 ve SPK 47/al. Madde 
Hükümleri :

ortaya çıkmaktadır.
Bu problemin halli, itiraf edelim

Yalnızki, hiç de kolay değildir, 
önemli bir farkı gözardı etmemek de 
şarttır. Gerçekten her mesleği icra 
edenlerin edindikleri ve iktisaden 
değerlendirdikleri özel bilgilerden 
hiç biri "sır" niteliği taşımaz: 
Çalışmakla, incelemekle, tecrübeyle 
ve düşünmekle o mesleği icra eden 
herkes tarafından edinilmesi mümkün 
olan bilgilerdir, 
işlemlerinde iktisaden değerlendiri
len bilgiler, esasta, 
sırdır. Bunun içindir ki, yakın 
zamana kadar, bazı kanunlar çok daha 
basit bir yolu deneyerek şirket 
yöneticilerinin kendi şirketlerine 
ait hisse senetlerini satın almala
rını yasaklamakla yetinmişlerdir. 
Zamanla bu yasak şirketin ortakları 
ve denetçileri hakkında da uygulan
dığı gibi, belirli bir şirketin 
iştiraki veya kuruluşu olan şirketler 
de yasak kapsamına alınmıştır. Bunun 
yanında "ticari sır" kavramında da 
bir değişiklik vuku bulmuştur: Bugün
kü anlamda "ticari sır"dan ancak 
şirketin yararına olan fennî ve 
teknolojik metodlar anlaşılmakta, 
bunların dışında olup sırf ekonomik 
ve malî alanlarda kalan hususları

TCK 358. maddesi yalan havadis 
işaası veya sair hilelineşir ve

vasıtalarla esham borsalarma kabul 
edilen evrak ve senedat piyasasının 

eksilmesine sebebiyet vermekartıp
fiilini cezalandırmaktadır. Bu haliy- 

bir "zarar suçu" halindele suç
ortaya çıkmakta, yani tamam olması 
için hem fiyatların artması 
eksilmesinin vukuuna, hem de bu 
sonuç ile failce yal.an havadislerin 
yayılması veya başkaca hileli hare
ketlerin yapılması arasında illiyet 

kurulabilmesine

Halbuki borsa veya

birer ticari

ihtiyaçbağının
bulunmaktadır. Halbuki yeni Italyan 
CK(m.501), bu fiili bir "tehlike 
suçu" haline getirmiş olup, sadece 
fiyatlarda bir artma veya düşme tehli
kesinin vukuunu yeterli saymıştır. 
Bu suçun Türkiye'deki menkul değer
leri etkilemesi şartıyla yabancı 
memlekette işlenmesi de mümkündür: 
Netice Türkiye'de gerçekleşeceğine 
göre, suç yine de Türkiye'de işlenmiş 
sayılır. Maddede yer 
havadis" her hangi bir 
olmayıp, ekonomik, malî, 
sosyal bir olaya ilişkin somut bir 
"haber" olmalıdır: Bir şirketin
iktisadı durumunun çok parlak veya 
sönük olduğunu, vergilerini Ödeyemez 
veya en üst düzeyde vergi ödeyecek 
bir durumda bulunduğunu, en 
hissedarının yurt dışına kaçtığını 
veya kaçmak üzere bulunduğunu ya 
da tutuklandığını, şirkete ait işyer
lerinde pek yakında grev veya lokavt 
kararının alınacağını, ülkenin savaşa 
girmek üzere olduğunu yaymak bu 
nitelikte bir havadistir. Bu itibar
la, her hangi bir somut olaydan söz 
edilmeksizin, genel ekonomik veya 
sosyal politikaya dayanılarak, ileri
ye dönük bazı görüşlerin açıklanması, 
meselâ yaygınlaşan grevler, büyüyen 
bütçe açığı, yükselmekte olan enflâs
yon oranı, gerilemekte olan ihracat

bir gelecekte
belirli bir sanayi dalında zincirleme 
iflâsların beklendiği yolunda fikir 
üretilmesi bir "havadis" sayılamaz.

yalan olması iÇİn'

alan "yalan 
"dedikodu" 
siyasî ve

açıklamak zorunluluğu kabul edilmek
te her şirket çalıştırdığı personel 
sayısını, 
aldığı kredileri, 
ve ihracatını, ödediği 
borçlarını, vergisini, diğer şirket
lerle olan hukukî ve İktisadî bağla
rını ve hissedarlarının kimlikleriyle 
hisse miktarlarını açıklamak zorunda 
bırakılmaktadır. Bu suretle bu bilgi
lere herkesin ulaşmasına imkân sağla
mak ve bunları "özel bilgi" alanından 
çıkarmak yolu açılmakta, böylece 
şeffaflığın yanı başında, özel bilgi
ler sayesinde bir nevi trust kurmak 
anlamına gelen tekelleşmeye de engel 
olunmak is tenmek tedir.
şirketin İktisadî ve 
"şeffaflığı" 
çıkardığı

üretimini, sermayesini,
satışını, ithalât 

ve ödemediği
büyük

Gerçekten 
malî açıdan

sağlanmadıkça, onun 
menkul değerlerin alım 

satımında da şeffaflığın sağlanamaya
cağı ve bir takım özel bilailer 
sayesinde tekelleşmenin önüne geçile-

dolayısıyla yakın

Havadisin
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tamamiyle gerçek dışı olması , 
değildir: Mübalağalı bir haber de 
"yalan" sayılmak gerekir; bir işada
mına ait belirli bir şirketin, meselâ 
bir bankanın malî durumunun sarsıl
ması ve o banka açısından Bankalar 
Kanununda 
alınması

şart halinde özel hüküm sıf atiyle SPK 
47/a-l uygulanacak, başka suretlerle 
yayın yapılması veya yalan havadisin 
yayın yolundan 
etrafa yayılması halinde ise TCK 358 
tatbik

gayrı bir suretle

edilecektir ve bu 
hatta çelişkinin 
bir hayli müşkül olacaktır.

ayrımın 
sebebini anlamak 

Bundan
başka, aynı hukukî menfî aatı korumak 
için sevkedilen bu iki hüküm arasında 
bir çelişki daha göze çarpmaktadır 
Gerçekten, menkul 
izahname, sirküler, 
yazılı açıklama 
alan bilgilerin inandırıcılık vasıf
ları çok daha yüksektir. Borsada 
menkul kıymetlerin alım satımını 
yapanlar, bu gibi açıklama ve ilân
larda yer alan bilgilerin gerçek 
dışı olabileceğini pek düşünmezler. 
Halbuki SPK 47/a-l, bu belgelerde 
gerçeğe aykırı bilgi verilmesini 1 
aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırdığı halde, daha az bir 
inandırıcı güç taşıyan halleri ceza
landıran TCK 358 de yer alan ceza 3 
aydan 3 yıla kadar hapistir. Ve 
failin borsa simsar vey tellâlı 
olması halinde bu ceza 1 yıldan 5 
yıla kadar olmak üzere arttırılmakta 
(m.359), suçun harp zamanında işlen
mesi halinde ise ceza 5 yıldan az 
olmamak üzere ağır hapis olmakta
dır (TCK 161/4,5).

öngörülen 
üzerine,

sahibi^ bulunduğu diğer şirketlerin 
de iflâsın eşiğinde olduklarına dair 
çıkarılan haberler de "yalan havadis" 
sayılırlar. Haber gerçek 
sırf bunun elde ediliş 
hileli

tedbirlerin
aynı işadamının

oldukta, 
tarzında

vasıtaların kullanılmış ol
ması, onun "yalan" olduğunu ifade
etmez.

kıymetlere ait 
katılma belgesi, 

ve ilânlarda yer

Maddede yer alan "sair hileli 
vasıtalar" halinin gerçekleşebilmesi 
için başvurulan vasıtanın "elverişli" 
olması, yani menkul değerlerin fiyat
larında sun'î bir şekilde bir artış 
veya düşüşe yol açabilecek nitelikte 
bulunması gereklidir. Aksi takdirde 
ortada bir "vasıta" bulunmaz ki, 
bunun hileli olup olmadığını araştır
manın bir yararı söz konusu olabil
sin. Bir vasıtanın ne vakit "hileli" 
olabileceği ise, belirlenmesi bir 
hayli zor ve bu itibarla kanunilik 
unsuru açısından tartışmalı olan bir 
husustur. Çok genel bir deyimle, 
borsada işlem gören menkul değerlerin 
fiyatlarının belirlenmesinde ekonomi 
kurallarına ters düşen her hangi bir 
yol, "hileli" sayılmak gerekir. Bu 
bakımdan bir menkul değerin normal 
fiyatının çok üstünde veya altında 
ve büyük miktarda satılması veya 
satın alınması, yani her hangi bir 
İktisadî mülâhazanın makûl gösterme
diği bir biçim ve ölçüde arz ve 
talep mekanizmasının normal işleyi
şine müdahale olunması dahi "hileli 
vasıta" sayılır. Bu açıdan SPK 47/a 
maddesinin 1. fıkrasındaki hükmün, 
TCK 358. maddesinin kapsamını daral
tıcı nitelikte olduğuna temas etme
miz yerinde olur. Gerçekten TCK 
358'e göre yalan havadisin "neşri" 
şart olmayıp "işaası" yani sözlü 
olarak yayılması da mümkündür. Hal
buki SPK 47/a-l, izahname, sirküler 
ve katılma belgesi gibi belgelerde 
ve Menkul Kıymetlerin arz ve satışı 
ile ilgili olarak halka yapılan 
yazılı açıklama ve ilânlarda gerçeğe 
aykırı veya noksan bilgi verilmesini 
suç saymaktadır. Bu böyle olunca 
yalan haberin bu gibi belge, yazılı 
açıklama ve ilânlarda yer alması

İşaret edelim ki SPK 47/1-a bir 
aracı kurumun bizzat pazarladığı bir 
menkul kıymetin değerini etkileyecek 
önemli hususlarda yalan veya noksan 
bilgi vermesini suç saydığı halde, 
TCK 358 böyle bir ayırım yapmış 
değildir; hatta failin her hangi bir 
menkul kıymeti ihraç eden, 

satın alan bir
satan 

kimse olmasıveya
dahi bu madde açısından şart değil
dir.

Bu durum karşısında, SPK 47/a-l'i 
sevketmenin lüzum ve hikmetini anla
mak güçtür; çünkü bu madde hem TCK 
358 in kapsamını gereksiz şekilde 
daraltmakta, hem de daha ağır olması 
gereken hallerde daha 
vermek gibi garip bir durum yaratmak
tadır ve aynı çelişki 91 sayılı KHK 
de öngörülen 7 günden 2 yıla kadar 
hapis cezasından ibaret olan müeyyide 
açısından da göze çarpmaktadır.

Bundan başka mevzuatımız şeffaf
lığı sağlayıcı ve 
olayını yasaklayıcı hükümleri ihtiva

hafif ceza

insider trading
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etmemektedir. 91 sayılı KHK de yer 
alan "korsanın açık, düzenli ve 
dürüst çalışmasını engellemek" fiili
nin ne gibi hareketlerle gerçekleşe
bileceği bu kararnamede açıklanmış 
değildir. Bu gibi müphem, muğlak, 
muhteva ve sınırları belli olmayan 
ibarelerle suç yaratılamayacağı 
meydandadır. Hatta bu gibi genel 
deyimler, bir borsa yönetim kurulunun 
eline, istenmeyen bir takım borsa 
ajanlarını veya aracı kurumlan 
borsadan uzaklaştırmak ve kendi 
adamları vasıtasıyla borsada tekel 
kurmak silahını vermesi açısından 
çok önemli bir tehlikeye de yol 
açabilirler.

halka arzolunan şirketlerin 
senetlerinin kimlerin elinde toplan
dığını açığa kavuşturan bir sistem 
kurulmadıkça ve bazı kişilerin borsada 
doğrudan doğruya veya dolayısıyla 
işlem yapmaları 
İnsider Trading'e ve 1 
engel olunamayacağı şüphesizdir.

hisse

yasaklanmadıkça, 
tekelleşmeye

Fakat en önemli aksaklık Tasarının 
getirdiği müeyyidededir. 
suçlarda müeyyide şu ana fikre daya
nır: Ekonomik suçu işlemekle edinilen 
veya edinilmesi arzulanan menfaatten 
daha fazla bir zarar vermek ve edini
len kazancı veya tunun yerine kaim 
olan serveti geri almak 
vasıta kılman ticarî

Ekonomik

ve suça 
faaliyette 

bulunmaktan yasaklamak. Bunun içindir 
ki, bu nevi suçlarda maktu değil 
nisbî para cezasının, edinilen haksız 
kârın veya tununla elde olunan

İşaret edelim ki, bu 
önemli bir adım, yaklaşık iki yıl 
önce Meclise sunulmuş olan SPK'nu 
değiştiren Kanun Tasarısıyla atılmış
tır.

konuda

aya
nın müsaderesinin ve ticarî faaliyet
ten sürekli

Gerçekten bu Tasarıyla Kanuna 
eklenmek istenen 10/a maddesi "Kamuya 
açıklanmamış bilgi" ticaretini yasak
lamış ve bu yasağa aykırı hareketi 
suç saymıştır. Tasarıya göre: a) 
Menkul Kıymetleri halka 
anonim ortaklıkların; b) SP Kurumla- 
rınm; c) Bunlara bağlı veya hâkim 
işletmelerin yönetim kurulu başkan 

üyelerinin, 
deneticilerinin, 
ve tunlarla

veya süresiz yasaklama 
öngörülmesicezalarının şarttır.

Tasarı ise seçimlik ceza olarak 200 
milyon liraya kadar 
öngörmektedir ki, 
kârlara göre,

para cezasını 
edinilecek büyük 

bu para cezasının 
caydırıcı bir yanı bulunmamak tadır.

arzolunan

8- Netice :ve yöneticilerinin, 
diğer personelinin 

temasları nedeniyle 
doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak 
bilgi sahibi

Bu sözlerimiz, borsada şeffaflığı 
sağlamak ve tekelleşmeyi önlemek 
bakımından mevzuatımızın son derece 
yetersiz ve çelişkili olduğu sonucuna 
bizi zorunlu olarak götürmektedir.

olabilecek kişilerin 
henüz kamuya açıklanmamış bilgileri 
kendilerine veya üçüncü şahıslara 
menfaat sağlamak maksadiyle kullana
rak sermaye

Bu vesileyle
önemle belirtmek isteriz. Gerçekten 
ekonomik suçlar, çok eski günlerden 
beri işlenmekte olmalarına rağmen, 
bunların klâsik suçlardan ayrı bir 
şekilde düzenlenmeleri ihtiyacı henüz 
yeni yeni hissedilir olmuştur, 
bilgisayarın bankalara 
programlarda 
bankaların

bazı noktaları
piyasalarında işlem

yapanlar arasında fırsat eşitliğini 
bozacak şekilde mameleki yarar sağla
maları veya bir zararı bertaraf 

cezalandırılmıştır. Öngörü
len hapis cezası ve para cezası veya 
bunlardan sadece biridir. Bu haliyle 
Tasarı "İnsider trading"i yasaklamak 
hususunda ciddî bir teşebbüs 
lirlerse de, çeşitli yönlerden 
sandır. Bir

etmeleri
Meselâ

girmesi, bu 
yapılarak 

dolandırılmasına yol 
açmış, ancak bu gibi fiillerin klâsik 
evrakta sahtekârlık ve dolandırıcılık 
suçlarının kapsamına giremeyecekleri 
de derhal anlaşılmıştır. Ceza Hukuku
nun Anayasası olan suçta kanunilik 
prensibine, yazılı hukukun üstünlüğü 
esasına samimiyetle bağlı olan ülke
lerde, yargı organı içtihaden 
yaratmak, meselâ telefon görüşmele
rini dahi "taşınabilir mal" saymak 

1 . ^eza Hukukunun temellerine 
dinamit koyan kararlar 
gitmeyip,

tahrifat
sayabi- 

nok-
Tasarı "İnsiderkere

Trading"i "kamuya açıklanmamış bilgi 
ticareti"^ şeklinde târif etmektedir 
kı, bu tarifle hiç bir 
miş olmaz, çünkü uygulamada 
yamalak yapılacak 
bile yeterli olduğu 
bilir.

şey halledil- 
yarım 

bir açıklamanın 
sonucuna götüre- suç

Bundan başka 
hisse senetleri kurumlarm 

nama yazılı olmadıkça 
veya bu kanunlarla menkul kıymetleri

aracı

vermek yoluna 
boşluğuna işaretkanun
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etmişler, kanunkoyucular da bu boş
luğu dolduracak kuralları getirmekte 
gecikmemişlerdir.

yararlanılması gibi, bu kanuna 
miyle yabancı ve

tama-
_ „ hukukî 

menfaatle ilgisiz garip hükümlerin 
konulması girişimine yol açmış ve 
adetâ bozuk saati tamir edecek yerde 
kırıp atmak gibi bir yola gidilerek, 
ihracatta sübvansiyonun kaldırılması 
sonucunu doğurmuştur.

korunan

Bundan başka çeşitli 
düzenlemeler yapılırken, 
kötüye kullanılmaları 
öngörmek ve buna karşı hukukî tedbir
leri zamanında almak ve boylece bir 
takım haksız zenginleşmelerin 
bulmasını yine zamanında 
gerekir. Nasıl ki altyapı tamamlan
madan bina inşaatına kalkışmak hatalı 
olur ve pis suların basması

ekonomik
bunların

ihtimalini

vuku Menkul değerler borsası da Türkiye 
için yeni bir ekonomik modeldir. Bu 
modelin uygulanması doğru ve yerinde 
olmuştur hatta gecikmiştir. Ancak bu 
uygulamanın

önlemek

veya
toprak kayması gibi sebeplerle bina 
günün birinde çökerse, öylece hukuki 
tedbirleri almadan, gerekiyorsa suç 
teşkil edebilecek fiilleri kesin bir 
şekilde açıklayıp ceza müeyyideleri 
getirmeden yeni bir takım ekonomik 
atılımlara gidilmesi de çok 
sonuçlar doğurur., 
misalini de, ülkemizde yaşanan hayalî 
ihracat olayında görme); mümkündür. 
Gerçekten ihracatı teşvik edebilmek 
ve Türk ürünlerine yabancı ülkelerde 
rekabet gücü kazandırabilmek için, 
ihracattan elde edilen dövizin süb-

gerektirdiği altyapı
yine zamanında ve noksansız yapılma- 
mış, geçen yüzyılın ekonomik anlayı
şını yansıtan TCK 358. maddenin dahi 
gerisinde kalan SPK 47/a-l'le yapılan 
düzenlemeyle yetinilmiş, 91 sayılı 
KHK'nin muğlak, kaypak hatta tehli
keli formülleriyle borsada şeffaf
lığın sağlanamayacağı ve tekelleşme
nin engellenemeyeceği gözden uzak 
tutulmuş, SPK'nun yürürlüğe girmesin
den tam 10 sene geçtiği halde hazır
lanan ‘Tasarı ise halâ kanunlaşmamış- 
tır.

ters
Bunun en yakın

Bu itibarla bir takım skandallar 
memleketimizde de vuku bulmadan ve 
yakın geçmişte yaşanan banker olayı 
sebebiyle alelacele çıkarılan ve hu 
yüzden "panik mevzuatı" diye adlandı
rılan pallyatif, çelişkili^ ve çok 
kere lüzumsuz derecede zecrî tedbir
lere başvurma); gereği duyulmadan, 
anglo-sakson, İsviçre, Fransız ve 
İtalyan mevzuatındaki düzenlemeleri 
esas tutarak, 
dürüst, şeffaf ve anti-trust bir 
ortamda gelişmesini sağlayacak hukuki 
düzenlemeye bir ân önce gitmek zaru
reti aşikârdır.

vansyone edilmesini ifade eden vergi 
iadesi sistemine gidilince, ihracat
tan elde edilmeyen dövizin de Devlete 
pahalıya satılması yoluna gidile
ceğini önceden görmemek imkânsızdı. 
Özellikle AT'nin kurulması üzerine 
hu topluluğa mensup olan çeşitli 
ülkelerde yaşanan ve o ülkelerde 
adliyeye intikal eden ve bir çok 
ülkenin kanunlarında değişiklik 
yapılmasına yol açan, çeşitli kitap
larda incelenmiş ve milletlerarası 
konferanslarda tartışılmış olması 
itibariyle de kimsenin meçhulü bulun
mayan veya bulunmaması gereken büyü); 
olaylar karşısında, memleketimizde 
benzer tedbirler alınmadan böyle bir 
yola gidilmesinin mazur görülecek 
yanı da yoktu.

borsanın gerçekten

Netice bilinmektedir: Önceleri
Vergi Usul Kanununa aykırılık olarak 
nitelendirilen bu fiil, Yargıtay'ın 
kıyastan da öteye giderek düpedüz 
suç yaratıcı içtihatları karşısında 
bazen toplu, bazen teşekkül halinde 
kaçakçılıktan, bazen 
resmî evrakta salı tek arlıktan dolayı 
davalar açılmasına sebebiyet vermiş 
hatta ithalât ve ihracattan sonrasıy
la ilgilenmemesi gereken Kaçakçılık 
Kanununa KDV veya Vergi iadesinin 
alınması veya teşvik tedbirlerinden

de özel veya
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CDNTRACTS FOR BENEFIT OF A THİRD PARTY (Art. 111 CQ)

Prof.Dr. Turhan ESENER
Marmara University 

Faculty of Law

A contract for the benefit of a 
third party is one in which a party 
promises to render a certain 
formance, 
to a 
party)

a) Third person donee beneficiary 
contract: Where the 
promisee in obtaining the promise is 
to bestow a gift to a third person 
the contract is a third person bene
ficiary contract. The third 
is a recipient, by gift, of a 
tractual performance agreed by two 
parties. The nature of this kind of 
contract may be clarified 
below illustrations.

purpose of the
per-

not to the promisee, but 
third person. (An outsider

person 
con-A Promisee B Promisor

in the

~ A and B (insurance company) 
enter into life insurance hasardious 
contract in which A

T Third Person

In case of a third party bene
ficiary contract there is a triple 
relationship :

agrees to pay 
the premiums to B and the insurance 
company, promisee, 
of premiums, to pay a certain sum of 
money to the designated 
upon the death of A, this is known 
as the "Death benefit".

in consideration
a) Promisor: He is the person

who enters into a contract in favor 
of a third party. He is the debtor.

person T

b) Promisee: The promisee is 
the party who has stipulated an 
obligation in his 
benefit of

- A makes a gift contract with 
B where b promises to donate a part 
of it to a third party.own name for the 

a third party. He 
require performance in favor of 
party.

may
such b) Third 

ficiary contract: 
of promisee is to 
gation which he 
person, the

party creditor bene- 
Where the purpose 
fulfill an obli- 

owes to a third 
contract is a third 

person creditor beneficiary contract. 
Suppose that A selis his car to B. 
In this sales contract, B promises 
to A that he will pay the same price 
to T. A1 s purpose in securing B's 
promise is to perform his obligation 
towards third

c) Third party: He is the person
the performance will beto whom

accomplished.

Third party beneficiary 
tracts fail into two classes:

a) Third party donnee baneficiarv 
contract

con-

b) Third party creditor 
ficiary contract.

In both types of contract the 
promisee intends a third person to 
obtam the benefit of the promise.

bene- person, T.
In these examples, the third 

party, t, has no connection with the 
contract. The problem wh.ich has been 
longly discussed in different law 
Systems is to know whether the
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third party should acquire a direct 
claim of performance under the con- 
tract against promisor. if the third 
person beneficiary has a 
right to claim of performance 
the promisor, it's named 
beneficiary contract. in contrast 
if the promissee, and not the third 
party beneficiary, 
the performance under the contract 
it's named as an imperfect beneficiary 
contract. Under classical Roman

Law, the
beneficiary third person does not 
have direct right to claim against 
promisor because only the contracting 
parties may have enforceable rights.

In USA Law, 
is broken in 1859 with the famous 
case of Lawrance/Fax. Today in USA 
most jurisdictions recognise such 
rights. In Germany, the German law- 
yers of nineteenth century 
admitted that the promise may confer 
an independent right to a third
person to claim the performance from 
the promisor (Art.328 BGB).

The Turkish/Swiss Law is in-
fluenced from German Law. Art.111/2 
00 States that where it was the
intention of the parties or where 
it's customary the third party or 
his representatives may claim directly 
the performance, so to det ermine the 
fact that uhether 
perfect beneficiary one is a matter 
of interpretation. The test is whe
ther the contracting party have 
intended to benefit a third party or 
not. it is not necessary that the 
parties expresslv stipulate that the

third party acquires a right to claim 
the performance. It's sufficient to 
ınfer from the circumstances of the 
case that the parties to the contract 
mtended that a third party beneficiary 
schould acquire a direct claim. The 
life insurance case is an example of 
a third person beneficiary contract.

direct 
against 

3S a perfect

can only claim
In case of a perfect beneficiary 

contract, the third party may also 
claim a compensation from the promisor 
if this latter refuses to fulfill his 
promise.

Law,
Engl.ish Law and French

In term of an imperfect 
beneficiary contract only the promisee 
has the right to claim the perfor
mance. He can olsa demand an indemnity 
in case of a non-performance.

this point of view
On the other hand, the per

formance of a contract may benefit 
people who have no connection with 
the contract and the parties have no 
intention of benefiting them. If the 
third person is accidentally bene- 
fited, he is named incidental bene
ficiary. Suppose, for example that A 
contracts with B to construct a sky- 
scraper near Taksim. The contract if 
carried out, may well enhance the 
value of ali properties in the neigh- 
bourhood. C, relying on the contract 
entered into between A and B, cons- 
tructs a restaurant with the intention 
to cater the Office vvorkers of the 
skyscrapers to be fcuilt. B breakes 
the contract and no Office is tajilt. 
In this case, C can not sue B, clai- 
ming that the breach of contract 
caused him a great loss.

have

a contract is a
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ANONİM ŞİRKETLER HUKUKUNDA YARGÎTAYI İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNE 

GÖTÜREN BAZI KONULAR ÜZERİNDE DÜŞÜNCELER

Prof.Dr. Fahiman TEKİL
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

çağırmış ve alman ve tescili istenen 
karar da bu tek üyenin davetine 
ıttıbaen toplanan genel kurulda 
alınmış bir karar olması itibariyle, 
TTK, 330 sarahatine binaen geçersiz 
bir karardır. Bu durumda davacı 
anonim şirketin organsız (TTK, 435) 
kaldığının kabulü icap eder. Bu 
durumda TTK, 353/b.8 hükmü gereğince 
genel kurulu zarurî ve müstacel 
sebeplere dayanarak şirket murakıpla
rının toplantıya çağırmaları gerekir. 
Dava konusu olayda, bu şekilde hare
ket edilmediğine ve ortada da kanunî 
şekilde ekseriyete sahip bir yönetim 
kurulu bulunmadığına nazaran, 19.2. 
1982 tarihli genel kurulun toplantı 
davetinin yetkisiz tek yönetim kurulu 
üyesi tarafından -diğer iki üyenin 
kanunî üyelik sürelerinin dolması 
nedeniyle- usulsüz olarak yapıldığı
nın kabulü, zorunlu hale gelir. 
İptali istenen genel kurul toplantı
sına davacı anonim şirkete ait bütün 
pay sahipleri veya temsilcilerinin 
katılmamış olmaları nedeniyle olayda, 
davacı şirketin TTK, 330, f.l hükmün
den de yararlanması mümkün değildir. 
Binaenaleyh, toplantıya davet şeklin
deki kanunî usulsüzlük devam ediyor 
demektir. O halde, anonim şirket 
genel kurul toplantısının usulsüz 
yapıldığının ve o toplantıda alman 
kararların bu nedenle iptalleri 
gerektiğinin ve bunun sonucu olarak 
da davalı ticaret sicil memurunun 
köyle bir kararı ticaret siciline 
tescil etmemekte haklı olduğunun, 
kabulü icap eder. Geçersiz kararın 
tescilini öngören mahkeme kararının

TTK, 330‘a göre, esas sözleşme
de aksine hüküm olmadıkça anonim 
şirket yönetim kurulunun karar vere
bilmesi için, üyelerden en az yarısı
nın bir fazlasının hazır olması 
şarttır. Kararlar mevcut üyelerin 
çoğunluğu ile verilir.

Şirket ana sözleşmesine göre 
üç kişiden oluşan yönetim kurulunun 
iki üyesinin kanunî sürelerinin bit
tiği bir durumda geriye kalan tek 
üyenin çağrısı ile toplanan genel 
kurulda alman kararların tescili 
isteğinin sicil memuru tarafından 
reddi üzerine mahkeme nezdinde yapı
lan başvuruda mahkemenin tescil 
isteğinin haklılığı doğrul tuşunda 
verdiği karara karşı 8.11.1982 tarih
li kararı ile Yargıtay 11. Hukuk 
Dairesi aşağıdaki esasa hükmetmiş 
bulunmaktadır:

"Şirket ana sözleşmesine göre 
üç kişiden oluşan yönetim kurulu 
üyelerinden ikisinin, kanunî süreleri 
bitmiş ise, geriye kalan tek yönetim 
kurulu üyesi, kendi başına bir karar 
alamaz. Her ne kadar TTK, 
göre, açık kalan yönetim' 
üyeliğine geçici olarak seçim yapıl
ması ve bu suretle organ eksikliğinin 
giderilmesi mümkün ise de, bu hükmün 
yerine getirilmesi için TTK, 330'a 
uygun olarak yönetim kurulu üyelerin
den yarısından 
eksikliğin 
dahi-
karar alması şarttır. 
olayda, anonim şirket genel kurulunu 
tek yönetim kurulu üyesi toplantıya

315* e 
kurulu

bir fazlasının - bu 
doldurulması halinde

aynı istikamette oy verip 
Dava konusu
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bozulmasını icap etmiştir" (1). 
Görülmektedir ki

kararın hiç almamıyacağına hükmet
miştir? Görülmektedir ki, kanunkoyu- 
cunun ortaya koyduğu ölçü ile 8.2. 
1990 tarihli kararın 
çözüm,

Yargıtay,
'TTK, 315'de yazılı geçici üye atan- 

için dahi TTK 
bir ödün

, 330'da yazılı
verilemiyecegini, 

■FTK, 330'a daima uyulmak gerekeceğini 
haklı olarak hüküm altına almıştır, 

başka türlü de

ileri sürdüğü 
doğrultu itibariyle terstir. 

Bir paradoks

ması 
ilkeden

da şuradadır: İTK, 
330'da yazılı toplantı yetersayısı 
koşulu İTK, 315, 
seçimi alanında yok ama diğer alan
larda var, nasıl denilebilir? Çünkü 
kanun böyle bir ayırıma girmemiştir.

yani geçici üyeyapamazdı.Esasen
Kanunun tanımadığı bir ödünün yargı 
organından -kanun ile ters düşerce- 

verilmesi elbetteki mümküncesme- 
değildi. Belirtmek gerekir ki, İsviçre 

Eorçlar Kanunu'nda geçici üye seçimi 
yoktur. Orada, bir veya birden çok 
yönetim kurulu üyesinin görevi sona 
erdiğinde veya fonksiyonlarını yapa
maz duruma geldiklerinde yönetim 
kurulu, esas sözleşmede aksinin 
yazılı olması hariç, ilk genel kurula 
kadar görevine kalan üyelerle devam 
eder. Boyiece genel kurula ait seçim 
yetkisi geçici nitelikte de olsa 
başka bir organ, hele diğer üyeler 
tarafından kullanılmaz. Ayrıca TTK, 
330 gibi karar yetersayısını dahi 
aşan bir toplantı yetersayısı rejimi 

düzenleme de İsviçre 
bulunmamaktadır. Gerek

315,

Ama ne var ki 8.2.1990 tarihli 
bir kararında Yargıtay 11.

TTK, 330'da yazılı 
rejime toplantı yetersayısı yönünden 
sırt
karara göre, üç kişilik anonim şirket 
yönetim kurulunun kalan diğer iki 
üyesi toplantı yetersayısını oluştur
maya yeterli gelmese bile (ki yeterli 
gelmediği ve gelemiyecegi TTK, 330 
ışığında açıktır) karar yetersayısını 
oluşturabildiği hallerde bu üyeler 
geçici üye atayabilirler" (2).

yeni 
Hukuk Dairesi,

döner durumdadır. Çünkü bu

getiren bir 
Hukukunda
geçici üye seçimi öngören TTK, 
gerek TTK, 330 eski TTK'ndan gelmek
tedirler.

8.2.1990 tarihli kararda ayrıca 
şöyle bir muhakemeye de yer verilmiş
tir: Bu suretle yapılacak geçici üye 
ataması sakat sayılsa bile sonradan 

tarafından
böyle bir görevlendir-

verilecekgenel kurul 
onay, esasen 
meye icazet anlamına gelir".

ki,denilebilir 
edilen

O bakımdan 
söz 3.2.1990Yargıtay'ın 

tarihli kararı, modern hukuka yönelik 
bir çaba niteliği taşısa bile ^ Türk 
pozitif hukuku ile bağdaşmama]-; t adı r.

"Karşı Oyaltındaki
Yazısı"nda ise, üyelerden Gönen Eriş

düşüncelere

Karar

tarafından aşağıdaki 
ileri sürülmüştür: Bu durum karşısında Yargıtay'ın 

8.2.1990 tarihli karar ile üzerine 
dönüş yaptığı 
verilen 8.11.1982 
bir nazar atfı gerekir.

3301. Karar, Yargıtay'ın TTK, 
koşullarını titizlikle dikkate alma 
yolundaki kökleşmiş görüşünden geçer-

dönme

metnive yukarıda
tarihli kararma

olmaksızınli bir gerekçe 
niteliğindedir.

Geçersiz karar için icazet Bu kararda Türk pozitif hukuku
nun doğru yorumu sonucu olarak şöyle 
denilmiştir: "Her ne kadar TTK,
315'e göre açık kalan yönetim kürüm 
üyeliğine geçici olarak seçim yapıl
ması ve bu suretle organ eksirdiğinin 
Giderilmesi mümkün ise de, bu hükmün 
yerine getirilmesi için TTK, 330'a
uygun olarak yönetim kurulu üyelerin
den yarısından bir fazlasının -bu 
eksikliğin doldurulması halinde 

istikamette oy verip

2.
olmaz.

Yazısı
başka

Karşı Oy 
haklı olduktan

Fikrimce, 
j_]_0

karar, şöyle bir çelişkiyi de bünye
sinde muhafaza eder yapıdadır: Karar 
yetersayısı yönünden TTK, 3^ a
bağlılık 8.2.1990 tarihli kararda 
tam manası ile saygı görürken ^ top an 
tı yetersayısı açısından TİK, 
tam aksine hiç saygı görmemektedir. 
Eğer karar yetersayısı Ç°K önem ı 

toplantı yetersayısı 
önemsiz ise kanun neden her 
için de ayrı ayrı ölçüler 
ve hattâ bununla da kalmıyaraelde edilmemişse

bütünü

dahi- aynı 
karar alması şarttır .

tamamen
ikisi kararda getirilmiş çözümama Aynı

şöyle açıklanmıştır:

■■Bu durumda TTK, 353/b.8 hükmü
toplantı yetersayısı
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“Genel kurul gündeminde bulun- 
bile yönetim kurulu üyelerinin 
mümkündür. Yeni seçim

gereğince genel kurulu 
müstacel sebeplere dayanarak şirket 
murakıplarının toplantıya çağırmaları 
gerekir".

zaruri ve
masa 
azli
gerçekleştiği genel kurul toplantı
sında yapılabilir."

azlin

Gerek 8.2.1990 tarihli karar, 
gerek 8.11.1982 tarihli bu karar 
üzerinde Türk doktrininde yapılmış 
hiç bir yorumun bulunmadığını ifade 
ettikten sonra 8.11.1982 tarihli 
kararda ileri sürülmüş çözüm üzerine 
de şöyle eğilelim:

Kendisine bir dayanak imişce- 
sine yollamada bulunulan TTK, 
denetçilerin gerçi yerine getirmekle 
yükümlü oldukları görevlerden söz 
edilmekte ve bu hükmün 8 inci bendin
de "genel kurulu olağan ve olağanüstü 
toplantıya çağırmak" da bulunmakla 
beraber şu nokta önemlidir: TTK, 
353/b. 8, söz konusu çağın görevini 
denetçilere "yönetim kurulunun ihmal 
etmesi halinde", yani ancak böyle 
bir koşul ile bağlantılı olarak 
vermektedir. Oysa olayda "yönetim 
kurulu*nun ihmali" yoktur.

Üstelik denetçiler genel kurulu 
"zaruri ve müstacel sebeplere dayana
rak" çağıracaklarsa bununla ilgili 
hüküm, TTK, 353/no.8 değil, TTK, 
355'tir. Ve eklemek gerekir ki, TTK, 
355 denetçilerce işletilmediği tak
dirde kalan açık yol, TTK, 367*nin 
kendi koşulları içinde işletilmesi
dir.

Kararın gerekçesi de şöyledir:
"TTK, 316 hükmüne göre, yönetim 

ana sözleşme ile 
olsalar bile, genel kurul

kurulu üyeleri
atanmış
karariyle her zaman azlolunabilirler. 
Öğreti ve yabancı uygulamada da bu 
yön kabul edilmektedir (Steiger,, Le 
Droit des Societes Anonymes en Suisse 
, 1975, s.246, Dr. Halil Arslanlı, 
Anonim Şirketler, II-III 
Şirketin Organizasyonu ve Tahviller, 
1960, sh.203, Prof. Jean M. Hamel] 
Cours de Droit Commerciai, 1950-1951, 
s.441, Prof. Dean Escarra, Cours de 
Droit Commerciai, 1952, s.487,552). 
Kanun metni, yönetim kurulu üyeleri
nin her zaman azleüiiebilecekierini 
kabul ettiğine göre, azil hususunun 
gündemde bulunmasına gerek yoktur, 
yani gündemde bulunmasa dahi genel 
kurul yönetim kurulu üyelerini her 
zaman azledebilir (Arslanlı, age., 
s.23). Yönetim kurulu üyelerinin 
azledildiği genel kurulda yeni yöne
tim kurulu üyelerinin seçilmesi 
olanak dahilinde midir? Bilindiği 
üzere, TTK, 435 gereğince, şirket 
organlarından birinin, bu arada 
yönetim kurulunun mevcut olmaması 
halinde, şirketin feshi istenebilir. 
Şirketten kendini köyle bir riske 
atması istenemez ve beklenemez. 
Diğer yandan şirket organsız bırakıl
mamalıdır. Bir an önce eksikliği 
giderilmelidir. 3innetice, şirket 
genel kurulunun, yönetim kurulunun 
azlinden sonra ilk işi bu organ 
eksikliğini gidererek yeni yönetim 
kurulunu seçmektir. Bunun azlin 
gerçekleştiği genel kurul toplantısı 
sırasında

353*de

Anonim

O bakımdan, özellikle
hukuku açısından ehven yol, genel 
kurul
üyeleri seçilirken bunların yedekle
rinin de seçilmesidir (3).

Türk

tarafından yönetim kurulu

Yargıtay'ı içtihat değişikliği
ne . götüren bir başka önemli konu, 
"gündeme bağlılık ilkesi"nin TTK, 
316 ile bir tadil görüp görmediğidir. 
Yargıtay'ın bu alandaki ilk görüşü 
Yargıtay Hukuk 
15.3.1967 tarihli 
alınarak şöyle özetlenebilir:

biryapılmasına yasal 
engel yoktur (Arslanlı, age., s.23 
ve Arslanlı'ya atfen Vivante ve 
Çamoğlu'da aynı görüştedir)" (6).

Genel Kurulu’nun 
kararı dikkate

'Emredici TTK, 364 ve 369 
karşısında, gündemde gösterilmeyen 
hususlar görüşülüp karara bağlanamaz. 
Bu esas, yönetim kurulunun yenilenme
sinde de uygulanmak gerekir" (4) 
(Aynı doğrultuda: Y.Tic.D. 14~ 3 1972 
2.12.1977) (5). * ' '

Buna karşılık 20.12.1985 tarih
li kararı ile Yargıtay 11. Hukuk 
Dairesi, içtihat değişikliği yaratan 
bu kararından da dönerek eski görüşü
ne tekrar şöyle sahip çıkmıştır:

Her ne kadar 
yönetim kurulu

TTK, 316
üyelerinin

süreleri dolmamış bile olsa genel 
kurul kararı ile azlolunmalarına

"1.
Ancak 2.7.1979 tarihli kararın

da Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 
yönde bir karara şöyle varmıştır:

hükmü,
aksi
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imkân
değildir ki '‘gündemde 
da" azil mümkündür.

vermekte ise de, bu demek 
yer almadan Çok müellifin 

"ad nutum"
ha talj. yorumlamalarından kaynaklanan

sapma, Türk doktrininde tarafımdan 
çok önce

TTK, 316 da yazılı 
azıl müessesesini fikrimce

2. Yargıtay, yönetim, . . . . kuruluüyelerinin seçimi ve azli ile ilgili 
olarak genel kurul gündeminde açık 
bir madde olmadığı takdirde azlin ve 
yerlerine yenilerinin seçilmesinin 
mümkün bulunmadığı görüşünde olduğun
dan, seçimle ilgili anonim şirket 
genel kurul kararının iptaline iliş
kin mahkeme kararı doğrudur 
mak gerekir."

deştirilmiş (8) ve daha 
??!?*? -TUrk, tarafından verilen bir 
bildiride (9) bj alandaki olumlu ve 
olumsuz tüm görüşlere tek tek yer 
verilmiştir. Bu görüşler incelenirse 
gorulur ki, Ansay, Tekil ve Türk 
dışında müelliflerin çoğunluğu Yargı
tay 11. Hukuk Dairesi'nin 
değil, 
kararı

son kararı 
daha önceki 2.7.1979 tarihli 
ve oradaki gerekçelere bağla- 

Bununla

ve onan-

Bu kararın gerekçesi de şöyle- nırlar. beraber, Yargıtay 
Dairesi'nin 20.12.1985 

kararı TTK, 316'nın
dir: 11. Hukuk

tarihli
portesini vaktiyle yaptığımız açıkla
malar (10) doğrultusunda iyi çizmek 
suretiyle sanırım ki konuya yeterince 
hâkimdir.

"24.4.1984 tarihli genel kurul 
gündeminin ikinci maddesi: 
yılma ait idare meclisi 
okunması ve şirketin idari 
durumunun görüşülmesi ve

son
1983 

raporunun 
ve mali 
alınması

gereken tedbirler mevcut ise bunların 
karara bağlanması' biçiminde olduğu 
cihetle, böyle bir gündem maddesinin 
henüz üç yıllık çalışma süreleri 
dolmamış bulunan yönetim 
üyelerinin yerlerine seçim yapılma
sına olanak tanıdığını kabul etmeye 
imkân yoktur. Gündem düzenlenirken 
ortakların genel kurul toplantısında 
neyin ve nelerin müzakere edileceğini 
'açık-seçik' bir biçimde önceden 
bilir ona göre kendilerini hazırla
malarına ve hattâ anonim şirket 
faaliyet raporu ile bilanço ve mura
kıp raporunu inceleme gereği duyup 
duymamalarına olanak tanıyacak bir 
açıklıkta kaleme alınmış olması icap 
eder. Her ne kadar TTK, 316 hükmü, 
yönetim kurulu üyelerinin süreleri 
dolmamış olsa bile genel kurul kararı 
ile azlolunmalarına imkân vermekte 
ise de, bu demek değildir ki 'gündem
de yer almadan' da azil mümkündür. 
Yargıtay, yönetim kurulu üyelerinin 
seçimi veya azli ile ilgili genel 
kurul müzakere gündeminde açık bir 
madde olmadığı takdirde azlin ve 
yerlerine yenilerinin seçilemiyeceği 
görüşünde olduğundan, seçimle ilgili 
anonim şirket genel kurul kararının 
iptaline ilişkin mahkeme kararı 
doğru ve onanması gerekmiştir." (7).

Dipnotları :

(1) E.3858 K.4511, DOĞANAY,İ.: Türk
Ticaret Kanunu Şerhi, C.I, 3.bası,
Ankara 1990, sh.917-918.
(2) E.89/5478 K.90/8, YKD, Haziran
1990, sayı 6, sh.859 vd.
(3) Bu konuda değerli ve ayrıntılı
bir çalışma olarak bkz. SOMER,M.: 
Anonim Ortaklıklarda Yedek Yönetim 
Kurulu Üyeliği Sorunu -Prof.Dr. 
Miibeccel Kıray'a Armağan-, İstanbul 
1990.
(4) E.66/T.400 K.154, Ankara Barosu 
Dergisi, 1967, sayı 3, sh.505.
(5) 38/1219, 4749/5307, bkz. 2.7.1979
tarihli karar altındaki Karşı Oy 
Yazısı.
(6) E.79/1882 K.79/3487, Batider, 
Haziran 1980, sh.827-828.
(7) E.7001 K.7178, Batider, C.XII, 
Sayı 4, sh.157.
(8) TEKİL,F.: Şirketler
C.II: Anonim Şirketler,
İstanbul 1978, sh.361, not 9.
(9) TÜRK,H.S.: Anonim Ortaklık Genel 
Kurul Toplantılarında Gündeme Bağlı
lık İlkesi ve Yönetim Kurulu Üyeleri
nin Azil veya Seçimi, Ticaret Hukuku 
ve Yargıtay Kararları Sempozyumu I, 
Ankara 1984, sh.179 vd.

(10) TEKİL,F.: age., sh.361,

kurulu

Hukuku, 
2. bası,

Son kararı ile eski görüşüne 
avdet eden Yargıtay 11. Hukuk Daire- 

bu sayede TTK,
emredici

si. 364 ve 369 ile 
hükümlerdengetirilmiş 

sapmayı önlemiş olmaktadır.
not 9.izleyen birArslanlı ve onu
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olağanüstü genel kurulun çağrılması 
konusundaki öneri bundan 
dır'.

Nitekim bu açıklamalarda vurgulanmış 
önemli noktalar şunlardır: müstesna-

"Fikrimce TTK, 316/1 de yer alan 
'Yönetim Kurulu üyeleri esas mukavele 
ile tayin edilmiş olsalar dahi genel 
kurul kararı ile azlolunabilirler' ve 
TTK, 442/1 de yazılı 'Esas mukavele 
veya umumî heyet karariyle tayin 
edilmiş olan tasfiye memurları yahut 
bu vazifeyi ifa eden idare meclisi 
azası umumi heyet tarafından her 
zaman azil ve yerlerine yenileri 
tayin olunabilir' şeklindeki emredici 
karakterdeki hükümlerin, 'Gündemde
gösterilmiyen hususlar müzakere 
olunamaz' esasını yine bir emredici 
kural olarak öngörmekte bulunan TTK, 
369/2 yi (bkz. Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu’nun yukarıdaki kararı) bu yöne 
ilişkin bir tadil getirmediği cihetle 
bertaraf edebildiği sonucuna varıla
maz. TTK, 316 ve 342 'herzaman' sözü 
ile gerçekte ancak 'azlin' ad nutum 
karakterini, yani azil hakkmdaki 
kararın genel kurulca sebep ya da 
sözleşme ile getirilmiş gibi herhangi 
bir etkenden tamamen bağımsız olarak 
alınabileceğini anlatmaktadır, 
bir genel kurul kararının alınabilmesi 
için gerekli formaliteden, özellikle 
gündeme bağlılık ilkesinden azil için 
alınacak karar bahsinde vazgeçildiği 
anlamını yansıtmakta değildir.

Belirtmek

Bu nokta bir tarafa, isv. bk 
700/4 de de ayrıca şöyle denilmiştir: 
•Kendilerini bir oylamanın 
etmesi gerekmiyecek öneri ve görüşmel 
lerin önceden bildirilmesi 
değildir'.Arslanlı ise şöyle demiş
tir: 'Gündeme bağlılık ilkesinde
bazı istisnaların kabulünde zorunlu
luk vardır. Genel kurul gündemde 
madde olmasa bile ^ kendisini talik 
edebilir, azlık bilançonun müzakere
sinin bir ay sonraya ertelenmesini 
isteyebilir; gündemle ilgili hususlar 
hakkında özel denetçi seçebilir; 
bunun gibi yönetim kurulu aleyhine 
bilançonun onaylanması 
ibra sonucuna engel olmak üzere dava 
açılması oyunda bulunabilir' (ARSLAN- 
LI,H.: age., C.II, sh.23). Arslanlı'- 
nın istisnalar olarak ileri sürdüğü 
bu örnek ele alınırsa görülür ki 
görüşmeleri ertelettirmenin o 
gelmemiş olanlara oylama cihetinden 
kaybettireceği bir husus 
Özel denetçi tayininin 
ilgili hususlar hakkında olabileceği 
unsurunu ise verdiği örnekte kendisi 
getirmektedir. Bilançonun onaylanma
sının ise ibra ile bağlantısı TTK, 
380 de esasen yazılıdır. O bakımdan 
böyle örneklere değinmek 
Arslanlı' nm gündemle

takip

gerekli

sırasında

gun

yoktur.
gündemleYoksa

suretile 
bağlantısı 

olamıyacak bir ahvalde dahi genel 
kurulun azle muktedir olabileceğini 
'gündeme bağlılık ilkesi'ne getiril
miş hangi istisna tahtında ileri 
sürebildiğini anlamak zordur."

gerekir ki, 
hukukunda kanun yolu ile getirilmiş 
böyle bir istisna İsviçre-Türk hukuk 
sisteminde getirilmemiştir. 
ki, İsv. BK, 700/2 de şöyle denilmiş
tir: 'Gündemde gösterilmeyen hususlar 
hakkında hiçbir karar alınmaz.

Fransız

O kadar

Ancak
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1789 FRANSIZ İNSAN VE îYUKfTAŞ HAKLARI BİLDİRİSİNİN GETİRDİĞİ 
ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI VE TÜRK ANAYASALARINA ETKİSİ (s)

Prof.Dr. Mehmet AKAD
^ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Genel Kamu Hukuku Anabil im Dalı Başkanı

İnsan Hak ve Özgürlükleri konu
sunda tarihsel gelişim içinde en 
önemli
belgelerden biri de 1789 
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi
dir.

bu evrede mutlak bir özgürlüğe 
sahip insanoğlu, sonunda haklarından 
bir kısmını topluma sözleşmeyle 
devrederek düzenli bir yaşama kavuş
mayı istiyor. Adına sosyal veya 
siyasal sözleşme denilen bir anlaş
mayla toplumu ve devleti kuruyor ve 
amacını da hak ve özgürlüklerini 
korumak olarak belirtiyor. Bu varsa
yımda haklar; toplumun, devletin 
kuruluşundan önce varlar. Yeni düzene 
geçiş sonunda gerçi bir kısım özgür
lüklerden vazgeçiliyor ama elde 
kalanlar da yasal güvenceye kavuşu
yor. (1)

belirleyici nitelikteve
Fransız

Belirleyici dedim; çünkü kendin
den önceki dönemin sosyo-politik 
koşullarından süzülüp gelmiş ve 
kendinden sonraki döneme izini bırak
mıştır. Gene belirleyicidir; XVIII. 
yüzyılın haklar ve özgürlükler açı
sından felsefesini tam bir gerçek
likle açıklamış, çağın tarihsel 
gelişim içindeki yeri ve işlevini 
tanımlayıp aktarmıştır.

Bu çalışmanın 
birkaç ana çizgi içinde Bildirinin 
temel özelliklerini açıklamaya çalı
şacağım. İkinci bölümde ise Türk 
Anayasalarının özgürlük anlayışını 
ne ölçüde ve nasıl etkilediğini ele 
almaya çalışacağım.

BildirisineGerçekten de 1789 
daha Başlangıç'ta 

Meclis'in insanın doğal hak-
kutsal, 

(devredile-

baktığımızda,
ilk bölümünde Kurucu

lan bulunduğunu, bunların 
vazgeçilmez, 
mez) nitelikte olduklarını açıklamak
tadır. (2)

aktarılmaz

"Her siyasal bir
liğin amacı, insanın doğal ve zaman- 

haklarını korumak- 
4. md.; insanın doğal 

toplumdaki

Gene 2. md.;

aşımına uğramaz 
tır." derken,I- Bildirinin Temel çizgileri:

1- Bildirinin Bireyci Nite
liği ve Doğal Haklar Anlayışı :

Bilindiği gibi, hak ve özgürlük-
edilen

sınırınınhaklarının 
öteki kişilerin haklarının başladığı 
yerde sona erdiğini, bu sınırın da 

ile belirleneceğini düzenliyor. 
Aynı yönde 17. md.; mülkiyet hakkını 

kutsal bir hak olarak 
1. md.yi 

insanların 
ve eşit

YASAkabullerin
doğal haklar teorisi açısından konuya 
yaklaşıldığında, şöyle bir yorumla 
karşılaşılır; insanlar, tabiat hali 
de denilen doğal yaşam döneminde tüm 
hak ve özgürlüklere sahiptirler.

Kimine göre huzurlu, kimi düşü
nüre göre de kargaşa içinde süregiden

tanınmasında
dokunulmaz ve 
ilân ediyor. Son olarak, 
ele alırsak orada da 
haklar bakımından özgür 
doğduklarının açıklandığını görürüz.

maddeler hükümleri bir-Tüm bu

İnsan<•* s ssrfcgMSiSs sas’tasrass
maları" konulu Panele sunulan Tebliğin genişletilmesiyle oluşturulmuştur



çok siyasal özgürlüğe dayalı 
üzere bir özgürlük sorunu ile 
taşıyoruz. Gerçekten bildiri, 
insana

Bildiri'nin 
doğal haklara dayalı

likte ele alındığında, 
bireyci ve 
tabanı ortaya çıkıyor.

olmak 
karşı-

ama özelde yurttaşa yönelik 
olarak özgürlüğün tanımını ve boyııh
larını da veriyor; "Özgürlük; bişkiT 
larına zarar vermeyecek her 
yapmaktır." dedikten sonra 
ediyor: "İnsanın doğal
sınırı,
haklarının başladığı yerde biter bu 
sınır da YASA İLE ÇİZİLİR." U.mdJ

insanoğlunun varGerçekten,
olan haklarını tanıyıp 
Bildiri, aynı yönde Kurucu Meclis'in 
de bu hakları yaratmadığını, 
belirleyip ortaya koyduğuna işaret 
ediyor.

açıklayan

Şeyi
devam 

haklarının 
toplumdaki öteki kişilerin

salt

yönüne
bakarsak, kişiyi tek ve önemli değer 
olarak
amacının ona hizmet etmek olduğunu 
belirtirken, mülkiyetin kutsal ve 
dokunulmaz niteliğini açıklamakla da 
bu görüşünü pekiştirmektedir. Burada 
XVIII. yüzyıl sosyo-ekonomik yapıyı 
ve onun egemen gücü burjuvaziyi 
hatırlamamak mümkün değil...

Ote yandan, bireyci

toplumunettiğini,kabul Gene 6.md.ye göre de bütün
yurttaşlar ya doğrudan doğruya kendi
leri, ya da temsilcileri aracılığı, 
ile yasaların yapılmasına katılırlar 
böylece yasalar genel iradenin açık
lanması şeklinde ortaya çıkar. Bu 
açıklamayı Özgürlük 
birleştirirsek, 
sentez çıkar *.

anlayışıyla 
ortaya şöyle bir 
Başkalarına

vermeyecek her şeyi yapmak 
özgürlüklerin sınırı, YASA İLE ÇİZİ
LİR, yasayı da genel irade belirle
diğine göre özgürlüklerin düzenlen
mesi ve sınırlanması, 
kendi iradelerinin 
olmak gerekir...

zarar2- insan Hakları 
Hakları Ayırımı :

Bildiri'nin başlığı "İnsan ve 
Yurttaş Hakları" şeklinde düzenlen
miş. Anlaşılacağı gibi, bu başlığı 
seçenler salt Fransız halkını değil, 
tüm
hazırlandığının da 
Zira Bildiri'nin metni de buna örnek 
olacak hükümler taşımaktadır.

Burada gene Başlangıç bölümüne 
dönersek, Kurucu Meclis üyelerinin 
"İnsan haklarına saygısızlık, ihmal 
ve nefretin, yönetimlerin bozulması
nın ve kamunun mutsuzluğunun yegane 
sebebi olduğu inancından hareketle 
bu Bildiriyi hazırladıkları ve İNSA
NIN KUTSAL
HAKLARININ bulunduğunu ilân 
leri", doğrudan insana yönelik nite
liği ile başlıktaki ilk İNSAN HAKLARI 
kavramına açıklık getirdiği söylene
bilecektir .

Yurttaş
olan

yurttaşların 
eseridir, öyleinsanlara seslenen bir metin

bilincindeydi.
Burada hemen bir noktaya dikkati 

çekmek istiyorum; Bildiri'yi hazırla
yanlar, bir önceki monarşi döneminde 
özgürlüklerin kralın olanak verdiği 
Ölçüde tanınması nedeniyle çekilen 
sıkıntıların artık devrimden sonra 
bir daha yaşanmamasını amaçlıyorlar. 
Özgürlüklerin doğuştan 
bunun doğal yaşam teorisi ile bağdaş
tırılması çabaları, nihayet, yukarda 
gördüğümüz gibi, özgürlük -genel 
irade- yasalar arasında bağlantı 
kurulması ve bu yönde özgürlüklerin 
genel irade ile sınırlanabileceği ve 
düzenlenebileceğinin

var olduğu,

DEVREDİLEMEZ VE DOĞAL 
etme-

açıklanması, 
hep geçmişin endişelerinden kurtula
bilme eğiliminin sonucu olarak anla
şılmalıdır.

Gene insan hakları niteliğini 
ve evrenselliği vurgulayan bir başka 
düzenleme de 2. maddede yer almış; 
yukarıda söylediğim gibi, ilk cümle
sinde insanın doğal ve

Bildiri1de düzenlenen ve açıkla
nan özgürlüklere gelince; kişi doku
nulmazlığı ve güvenliğin 7., 8. ve
9. maddelerde,
Özgürlüğünün 10. 
serbestçe
sınırlarının gene YASA ile belirlene
bileceğini 11. 
madde

zamanaşımına 
uğramaz hakları bulunduğunu açıkla
dıktan sonra, bunların özgürlük 
mülkiyet, güvenlik ve baskıvrdirenmp 
olduklarını belirtiyor. ~ --------------

Düşünce ve Kanaat 
maddede, bunların 

açıklanabileceği, ancak
Görüldüğü gibi, bu haklar tümüy

le insana ve insanlığa yöneliktir 
evrensel niteliktedir.

11.maddede görürüz. 
ayrıca düşünceyi açıklama 

yollarını belirleyerek (konuşarak, 
yazıyla ve yayım yoluyla) basın, 
haberleşme, toplanma gibi özgürlük
lere de, dolaylı da olsa, değinmektedir.

Haklarf, yandT Bİldİri'Ye Yurttaş 
—ları açısından baktığımızda—dihf
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3 Bildiri nin Eşitlik An J. ayışı 
ve Özgürlüklerin Garantisi :

Çağının

olan" /ASA'nın özgürlüklerin sınırını 
,. toylece onları koruma

aUma almaya çalıştığını gözlemle
riz. Bunun bir örneği, 7. ı...
Hiç kimse yasada belirlenen 

dışında

çizdiğini,
anlayışına paralel

biçimde Bıldıri'nin eşitlik anlayışı- 
"haklarda eşitlik” ve "yasa karşı! 
sında eşitlik" olarak açıklanıyor.(3)

maddedir:
haller

suçlanamaz, tutuklanamaz, 
gözaltında tutulamaz..." Kişi güven
liğine . yönelik bu düzenleme ile 
BiJ.diri, korumanın ancak YASA İLE 
sağlanabileceğini somut biçimde 
açıklamaktadır.

Gerçekten, daha ilk maddesinde 
"İnsanlar hak yönünden özgür ve eşit 
doğarlar ve yaşarlar, 
ayrılıklar, ancak ortak 
doğabilir." diyen Bildiri, bir yandan 
insanların doğuştan

Toplumsal
yarardan

Gene yukarda gördüğümüz gibi, 
ve kanaat özgürlüğü ile 
açıklama hakkının,

haklara sahip 
olduklarını vurgulayarak doğal haklar 
teorisine yönelirken, öte yandan da 
haklarda eşitlik ilkesinin doğuştan 
başlayarak yaşam 
dikkati çekmektedir.

düşünce
banları ancak
yasa ile belirlenen alanda geçerlik 
kazanbileceğini ve uygulamaya taşına
bileceğini SÖV! v/r-r! ?iJ.diri, YASANIN 
ÜSTÜNLÜĞÜ VE CLAYAC/iĞI GÜVENCEYE 
bağlılığını öı!e getirmektedir. (10. 
ve 11. maddeler)

boyu süreceğine

Gene 6, madde aynı ilkeyi daha 
bir açıklıkla şöyle belirtiyor; 
bütün yurttaşlar ya doğrudan doğru} a 
kendileri, ya da 
lığı ile yasaların yapılmasına katı
labilirler.

Yasalar ister koruyucu, ister 
cezalandırıcı olsun, herkes
birdir. Yasa önünde herkes_______
olduğundan, her yurttaş her ünvana, 
her mevkie, her memurluğa adaylığını 
koyabilir ve seçimde adayın yetenek
leri , erdemleri ve olgunluğu dışında 
bir ölçü gözetilemez.

tin 12.
maddesi insan ve yurttaş haklarının 
güvenceye bağlanması için bir kolluk 
gücünün kurulması gerektiğini, bu 
kurumun herkesin yararını korumakla 
görevli olduğunu açıklarken, 16. 
maddede; hakları güvenceye bağlanma
mış, güçler ayrılığını sağlayamamış 
toplumiarın anayasası da yoktur 
diyerek hakların güvenceye bağlanma
sına verdiği önemi göstermek istemiş
tir. (4)

aracı-

için
eşit

Doğaldır ki, burada yargısal 
bir denetim eksikliğinden ve bunun 
da güvence kavramının etkisini ve 
anlamını bir ölçüde de olsa zayıf
latacağından sözedilebilir, ancak 
dönemin Kurucu Meclis üyelerinin 
özgürlüğün garantisini, halkın genel 
iradesinin eseri olan YASA'da fculma- 

ve salt bununla yetinmeleri,

Görüldüğü gibi, yasa karşısında 
eşitlik, herkese aynı yasanın her
hangi bir ayırım gözetilmeden (sınıf, 
zümre, aile, dil, din, cins vs. gibi 
klâsik uygu!anacağınıayırımlar) 
açıklarken, kamu görevine girmede ya 
da adaylıkta da ancak yetenek ve 
kişisel değerleri dışında başka bir 
koşul aranmayacağı hükme bağlanmak
tadır .

lan
(bir de direnme hakkı var, unutmamak 
gerekir) onların geçmiş döneme olan 
duyarlılıkları ve bıraktığı mirasa 
bir tepki olarak düşünülmelidir...

Böylece burjuvazi, o güne kadar 
kendisine bu türden yolları ve ola
nakları kapayan soyluları saf dışı 
bırakmaktadır.

13. madde; aynı anlayışın bir 
uzantısı olarak vergi yükünün de 
toplumdaki tüm yurttaşlar tarafından 
EŞİT OLARAK paylaşılacağını 
bağlamaktadır.

üstüniüğü, 
ve özgürlüklerinin 

sağlanması ve korunması, hep bu 
çağın temel özelliğini yansıtan ana 
temalar olarak kabul edilebilir.

Bildiri'nin yukarıya
hükümleri

Halkın iradesinin 
haklarıonun

hükme Gerçekten, 
özetleyerek 
birlikte ele 
diğinde, şunlar söylenebilir: Liberal 
özgürlük anlayışının bir 
insan salt kendisine uymakla yükümlü 
olduğu ölçüde özgür sayılıyor. Bu 
Özgürlük,
"doğuştan vardır; tartışılmaz, yadsı-

aktardığım 
alınıp değerlendiril-özgürlük-Bildiri'ye haklar ve 

lerin GARANTİSİ açısından baktığımız
da, sözkonusu güvencenin kaynağını 
YASA'da bulduğunu görürüz.

sonucu,

6. maddeye bir defa 
"genel iradenin eseri

birlikte dahaGerçekten, 
daha dönersek,

insanla
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Burada 1789 Bildirisi'nin felse
fesinin de kabul edildiğini tekrar
lamak istiyoruz; o da Doğal Haklar 
Doktrini'dir. Bildiri'ye 
vuran ve çağın, o dönemin sosyo-eko- 
nomik yapısının bir sonucu olan bu 
anlayış, 
tarafından da 
edilmiştir.

69. madde, EŞİTLİK 
düzenlerken, gene aynı 
6. maddesinin etkisinde

namaz. İnsanın toplumdaki durumu, 
iktidarla ilişkileri ve özgürlüğünün 
düzenlenlmesi sorunları, hep başlan
gıçta bu varsayımın öncelikle kafcul- 
lenilmesine bağlıdır. Burada yasa 
koyucuya düşen görev, bireyde kay- 

bulan özgürlüğü tanımak ve 
Bu noktada BİREY söz- 

üstünde 
kurmuş

insanı sembolleştirdiğini hatırlata
lım. Bir defa toplum kurulunca da, 
artık hakların ve özgürlüklerin de 
yeniden kurulması değil, var olanın 
açıklanması, duyurulması sözkonusu- 
dur. Hemen söyliyelim ki, bireyler
deki tu özgürlük anlayışı, aynı 
zamanda yönetenleri bağlar, koyacak
ları kuralların sınırlarını çizer, 
yön verir.

damgasını

1924 Anayasa 
benimsenmiş,

koyucularınagını 
açıklamaktır, 
cüğünün 
kendi

kabul
soyut, toplumun 

değerler sistemini ilkesini 
Bildiri'nin 

kalmış,
hemen hemen aynı ilkeyi kabul etmişi 
tir: "Türkler kanun karşısında eşit
tirler ve ayrıksız kanuna
ödevindedirler. Her türlü

uymak 
grup,

kışı ayrıcalıkları 
Böylece

sınıf, aile ve 
kaldırılmıştır ve yasaktır." 
yasa karşısında eşitlik anlayışını 
kabul ederek soyluların 
1 arından kurtulmak isteyen
Bildirisi yapıcıları ile Osmanlı 
Hanedanına dayalı İmparatorluk anla
yışından Cumhuriyet'e bağlı ulusal 
devlet anlayışına geçen 1924 Anayasa
sı koyucuları arasında bir paralellik 
bulunduğu da söylenebilecektir.

ayrıcalık- 
1789II- Bildiri'nin Türk Anayasa- 

larına Etkisi:
1- 1924 Anayasası :

Türk Anayasalarına bakıldığında, 
1789 Bildirisi'nin etkilerini tüm 
ağırlığıyla gördüğümüz ilk belge; 
1924 tarihli Anayasadır.

Bu Anayasa'nin 68-88. maddeleri 
arasında ve "Türklerin Kamu Hakları 
(hukuku ammesi) başlığı altında yer 
alan hükümlere 
görüşü doğrulayan 
gözümüze çarpar.(5)

Gerçekten daha ilk maddede (68. 
madde) karşılaştığımız şu sözler, 
aynen 1789 Bildirisi’nden alınmış 
gibi; "Her Türk hür doğar, hür yaşar. 
Hürriyet, başkasına zarar vermeyecek 
her şeyi yapabilmektir." 1789 Bil
dirisi‘ne baktığımızda 1. ve 
maddelerin ilk cümlelerinin de aynı 
olduğunu görmüştük. Gene 68/2. madde, 
sanki Bildiri'nin 4. maddesinin 
çevirisi gibi; "Tabii haklardan olan 
hürriyetin herkes için sınırı, başka
larının hürriyeti 
sınırı ancak kanun çizer."

70. madde, "Türklerin doğal 
listesini veriyor; kişi 

düşünme, 
sözleşme, 

malını ve 
dernek

haklarının" 
dokunulmazlığı, 
söz, yayım, 
çalışma, mülk 
hakkını kullanma, 
kurma, ortaklık kurma haklarj___

vicdan, 
yolculuk, 
edinme,

toplanma.baktığımızda, bu 
ipuçları hemen

Ote yandan 70. madde kamulaştır- 
mülkiyet hakkına 

maddesi 
"Kamu

mayı düzenlerken, 
değiniyor, Bildiri'nin 17. 
hükmünü benimsiyor; 
yararına olduğu usulüne göre anlaşıl
madıkça ve özel kanunları gereğince 
değer pahası peşin verilmedikçe hiç 
kimsenin malı ve mülkü kamulaştırı- 
lamaz."

aynen

4.

1924 Anayasası'nda "Türklerin 
kamu hakları" başlığı altında düzen
lenen ve bu listeye bakarak örnekleri 
çoğaltmak mümkün. Bu çerçevede genel 
bir değerlendirme ile olaya yaklaşır
sak, 1924 Anayasası'nin hak ve hürri-

yönelik düzenlemelerinin 
tümüyle 1789 Bildirisi'nin etkisinde 
kaldığını ve aynı anlayışı benimse
diğini söyliyebiliriz.

2- 1961 Anayasası :
Burada

madde çıkıyor; "Herkes kişi
liğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez,

sınırıdır. Bu

1924 Anayasası 'nin bu iki hükmü 
bize Bildiri'nin, yukarda gösterdiği
miz gibi, insana yönelik evrensel 
boyutunun bir örneğini veriyor. Aynı 
felsetenin ve özgürlük anlayışınln, 
hatta özgürlük tanımına da bağlımSrV^İ toayMaS1'nCa ^niSn-
mesi Bıldırı'nm gerçek gücünü ve 
sonraki oonemlere etkisini belgeleyen 
bir düzenleme olarak kabul edilmelidir

yetlere

ilk olarakkarşımıza i
10/1.

• • s
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vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere
sahiptir." Gene, Temel haklar 

Kısmının Genel gerekçesinde bu anla
yış şöyle açıklanıyor; "önce temel 
hak ve hürriyetlerin genel niteliği 
belirtilmiş; insanın doğal 
doğuştan bazı temel hak ve hürriyet
lere sahip bulunduğu;

ve Ödevler

Maddenin gerekçesine baktığımız
da şu açıklama yer alıyor; doktrin 
münakaşalarına yer bırakmamak için 
eski Anayasamızda olduğu gibi bu hak
ların tabii hukuka dayandığı ifade 
edilmemiş,

olarak

binnetice, 
devletin bu hak ve hürriyetler önünde 
müdahale etmez,

fakat onların siyasi 
iktidarın arzu ve takdirine göre yok 
edilemeyecek haklardan olduğu da 
kesin surette belirtilmiştir.

çekimser bir tutum 
gerektiği belirtilmiş-benimsemesi

tir."
Bu görüş, bir bakıma, doğal 

haklar anlayışının kabulü anlamına 
gelmektedir. İnsanın doğuştan haklara 
sahip olduğu, devletin bunlara karı- 
şamayacağı, çekimser kalacağının 
açıklanması, aynı anlayışın siyasal 
iktidara uzanan ve XVIII, felsefesini 
yansıtan boyutunu vurgulamaktadır. 
1982 Anayasası, yukarda gördüğümüz 
1961 Anayasası ilgili maddesinde 
açıklanan "kişiliğe bağlı hak" görüşü 
yerine "doğuştan kazanılan haklar" 
anlayışını kabul etmekle 1789 Bil
dirisi felsefesine yakın düşmektedir.

Böylece doğal haklar görüşünden, 
kişiye bağlı haklar görüşüne geçil
miş,
katılması, yerini alması ve yerleş
mesinin bir sonucu olduğu kabul 
edilmiştir.(6)

Bu anlayışın en önemli sonucu 
ise; artık siyasal iktidarların tüm 
haklar 
geçirmek 
olması,
davranış alanını belirleyen ve KARIŞ
MAYAN DEVLET anlayışını terketmiş 
olmasıdır.

bu hakların insanın topluma

kategorilerini 
için GÖREVLER 

XVIII. yüzyılın

uygulamaya
yüklenmiş
insanının

Genel gerekçeyi okumaya devam 
edelim; "Temel hak ve hürriyetlerden 
herkesin 
bunların 
nılabilir 
devletin
yetersizliği nedeniyle hak ve hürri
yetlerin devlet tarafından desteklen
mesi, yani devletin hak ve hürrriyet- 
lerin gerçekleşmesine yardımcı olması 
gereği de benimsenmiştir."

1789 Bildirisi'nin mirası bir
yararlanabilmesi, yani 

herkes tarafından kulla- 
hale gelebilmesi için 

müdahale etmez tutumunun

başka ilke; yasa önünde eşitlik, 12. 
maddede, temel haklar ve hürriyetlerin 
sınırının yasa ile çizileceği ilkesi 
ise 11. maddede düzenlenmiştir.(7)

1961 Anayasası, hem biraz önce 
açıkladığımız felsefi yaklaşım (Dev
letin görevi-Kişinin hakkı bağlamı), 
hem de içerdiği yeni haklar kategorisi 
olan "Sosyal ve Ekonomik Haklar" lis
tesiyle 1789 anlayışından ayrılmakta
dır. Öyle ki, doğal hak olarak kabul 
edilen mülkiyet hakkı.
Anayasa'da SOSYAL BİR HAKTIR, 
yararına uygun olarak kanunla sınır-

toplum

belirttiğim 
burada ortaya

İşte biraz önce 
sentezci yaklaşım 
çıkmaktadır. Gerçekten Anayasa koyu- 

bir yandan kişinin doğuştan bir 
takım haklara ve hürriyetlere sahip 
olduğunu açıklar ve 
bunlara karışamayacağını söylerken, 
öte yandan da çağdaş yaklaşımı benim
semekte, bu hak ve hürriyetlerin 
uygulamaya geçirilebilmesi İÇ^H/
mutlaka gene iktidarların gereken
tedbirleri almasını, kişiye yardımcı 
olmasını hükme bağlamaktadır.

artık tu
Kamu cu,

iktidarlarınlanabilir ama kullanılması 
yararına aykırı olamaz.

3- 1982 Anayasası :
sentezci birBu Anayasa' nm 

yaklaşım benimsediği daha Başlangıç
bölümü hükümlerinden anlaşılmaktadır.

3u tabloyu tamamlamak için bir 
de mülkiyet hakkına bakmak istiyoruz.

35. maddesi

6. Bendi,Gerçekten, Bölümün 
"Her Türk vatandaşının tu Anayasaldaki 
temel hak ve hürriyetlerden eşitlik 
ve sosyal adalet gereklerince yarar
lanarak milli kültür, medeniyet ve 
hukuk düzeni içinde onurlu bir haya 
sürdürme ve maddi ve manevi varlığınıyetkisine

1982 Anayasası'nın
hakkını KİŞİNİN HAKLARI VE 
bölümünde düzenlemiş, olduk- 
bir gerekçeyle de tu hakkın 

önce de varolduğunu açıkla- 
Aslmda metin, 1961 Anayasası1 nm

mülkiyet 
ÖDEVLERİ 
ça uzun 
devletten 
mış.bu yönde geliştirme hak ve 

DOĞUŞTAN SAHİP OLDUĞU açıklanıyor.
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ve özgürlüklerin düzenlenmesinde de 
kendisini gösteriyor.

Gerçekten, bir yandan doğal 
haklar görüşüne eğilimini açıklaması, 
diğer yandan ekonomik ve sosyal 
haklar listesini, kişinin ödevi-dev- 
letin görevi anlayışını kabul etmesi, 
bu tavrın açık bir örneği olarak 
kabul edilmelidir. Bu noktada 1958 
Fransız Anayasası ve onun başlangıç 
kısmını akla getiriyor; orada da hem 
1789 Bildirisi'nin ilkeleri, hem de 
1946 Anayasası' nm Başlangıç' mdaki 
sosyal prensiplere referans verilerek 
kabul ve benimsendiği açıklanmakla 
aynı sentezci tavır -tarihsel gelişi
min bir sonucu olarak- sergilenmiş
tir.

36. maddesindekinin aynısı. Ne 
ki, hem yeri değiştirilmiş, hem de 
nitelik itibariyle kişiye bağlı bir 
hak olarak düşünülüp "sosyal hak" 
statüsünden ve kategorisinden çıka
rılmış .

var

Bundan da anlaşılacağı gibi, 
Anayasa koyucu, bu hakkın kişiye 
bağlı ama -1961 Anayasası'ndan farklı 
olarak- doğal hak niteliğini vurgula-

hakkınmak istemiş. Öte yandan,
Anayasa'daki düzenleniş biçimi, gene 
Bildiri'nin 17. maddesinden izler 
taşıyor, üstelik bu defa da "Mülkiyet 
hakkının kullanılması toplum yararına

hükmü korunmaklaaykırı olamaz" 
birlikte, gerek Anayasa içindeki 
yeri, gerekse gerekçede getirilen 
açıklamalar; hele mülkiyet ve miras 
hakkının birlikte düzenlenmesinin 
XVIII. yüzyıldan beri gelen bir
geleneğin sonucu olduğunun açıklan
ması, bu görüşümüzü doğrular nitelik
te göstergelerdir... (8)

Bu küçük çalışmada 1789 Bildiri- 
si'nin günümüzdeki etkilerine Türk 
Anayasaları açısından ve Bildiri'deki 
temel ilkeler yönünden ışık tutmak 
istedim. Çok genel planda varılan 
sonuç o ki; 1789 Bildirisi'nin ruhu 
ve felsefesi, bugün de yürürlükte ve 
bir ölçüde de olsa etkili___

Yukarda belirttiğim gibi, 1982 
Anayasası'nın SENTEZCİ tavrı, haklar

Dipnotları :

(1) Bu konuda açıklama için bkz. 
Jacgues Robert, Libertes Publiques, 
Ed. Montchrestien, Paris,1975, s.35

(6) Bu konuda geniş açıklama için 
bkz. M.Akad, Teori ve Uygulama Açı
sından 1961 Anayasası' nm 10. mad
desi, İÜHF Y.:683, İstanbul,1984, 
s.10 vd.
(7) Ayrıca 1961 Anayasası Başlangıç 
Kısmında "Direnme Hakkının" kullanıl
dığına yer verilmekle Anayasa koyucu
nun 1789 Bildirisi 2. maddede yer 
alan düzenlemeden esinlendiği söy
lenebilecektir. Bkz. M.Soysal, Ana
yasanın Anlamı, Gerçek Y., İstanbul, 
1979, s.110 vd.

vd.
(2) Metin için bkz. Alain Fenet, Les 
Libertes Publiques En France, PUF, 
Paris,1976, s.34-35. Açıklama için 
bkz. M.Akad, Genel Kamu Hukuku (Ders 
Notları), MÜHF Mezunları Derneği 
Y.:2, İstanbul,1989, s.56 vd.
(3) Yasal eşitlik kavramının açıkla
ması için bkz. İlhan 
Hukuku, 4.bası, Üçdal Yay.,

Liberal

Akın, Kamu 
s.313 vd.

(8) Dikkat edilirse, 1961 Anayasası 
için kabul edilen doğal hak-kişiye 
bağlı hak ayırımı, burada terkedili- 
yor, mülkiyet hakkının 
önce"

(4) Bildiri'nin devletin
temel öğeleri açısından bir çözümle- 
mesi için bkz. M.Akad, Genel Kamu 
Hukuku, age., s.48 vd. "Devletten

yani siyasal toplum kurulmadan 
da varolduğu anlayışı öne çıkarıl arak 
adeta Bildiri'de belirtilen KUTSAL 
niteliği vurgulanıyor.

(5) Bu konuda geniş açıklama için 
bkz. M.Akad, L'Evolution du Concept 
de "Libertes Publiques" dans les 
Constitutions Turgues et Françaises 
Etüde Comparative, in Annales De la 
Faculte de Droit 
1979, s.362 vd.

;

D'İstanbul, sy:42,
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TÜRK HUKUKUNDA ÇEVRE KXRL£IWuERİiNÎ 
HUKUKÎ SORUMLULUĞU

Doç.Dr. Cevdet YAVUZ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim Üyesi

GİRİŞ
Anayasa'mızın 56. maddesine 

göre "herkes, sağlıklı ve dengeli 
bir çevrede yaşama hakkına sahiptir" 
(f.l); "çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığını korumak ve çevre kirlenme
sini önlemek Devlet'in ve vatandaş
ların ödevidir"(f.2). Yine aynı 
maddenin gerekçesinde, "vatandaşın 
korunmuş çevre şartlarında beden ve 
ruh sağlığı içinde yaşamını sürdürme
sini sağlamak Devlet1in ödevidir" 
denildikten sonra, çevre ve korunma
sıyla ilgili olarak şu görüşlere yer 
verilmiştir:

ilişkileri içinde duman, toz ve 
gürültü çıkarmama gibi tedbirler, ya 
da Umumi Hıfzısıhha Kanunu tedbirle
rinin yetmediği anlaşılmış, Devlet*in 
daha etkili tedbirleri alması gerekli 
olmuştur. -Çevreyi koruyan mevzuat 
kadar eğitim ve 
gereklidir, 
tedbirler ve faaliyetler de gerekli
dir. Suların temizlenmesi, artıkların

örtülmesi,

Devlet denetimi de 
-Çevreyi koruyucu fiili

değerlendirilmesi veya 
hava kirliliği için filtreleme ve

ve benzeri ted-süzme, ağaçlandırma 
birler böyledir. 
bu önemi ve son yıllarda kazandığı 
boyutlar, ferde Devlet’e 
geli ve
yolunda bir sosyal hak 
zorunlu
Devlet hem kirlenmeyi önlemeli, 
de tabii çevrenin korunması ve geliş

bu arada ağaçlandırılması 
tedbirleri almalıdır".

"temel haklar

-Çevre korunmasının

karşı den-"Sanayileşen toplumların 
karşılaştıkları

son
önemli çevrede yaşama 

tanınmasını
sağlıklıyıllarda

sorunlardan biri çevre kirlenmesidir. 
Sanayileşme ve bununla gelişen kırsal 
kesimden şehirlere göç, tabiatı 
karşılayamayacağı bir güçle karşılaş
tırmış, sonuçta tabiattaki insan - 
tabiî bitki örtüsü ve su ilişkilerin-

Flora

sebeple 
hem

kılmaktadır. -Bu

tirilmesi
için gereken 
Böylece Anayasamızın 
ve ödevler" başlıklı ikinci kısmının 
"sosyal ve ekonomik haklar ve cdev- 
ler"e ayrılan üçüncü bölümünde "sağ
lık, çevre ve konut" genel başlığı 
altında "çevrenin korunması" 
dolayısıyla "dengeli bir çevrede 
yaşama", bir sosyal hak haline dönüş
türülmüş ve bu çerçevede düzenlenmiş
bulunmaktadır.

deki dengeler bozulmuştur. 
değişmeye başlamış, tabiat, sular, 
topraklar ve hava o derece kirlenmiş
tir ki, artık bu üç ortamdan hayat 
çekilmeye veya insanlar için büyük 
tehlikeler oluşturmaya başlamıştır. 
-Ülkemizde de, çevrenin kirlenmesi, 
denizlerimizin diplerini bozmaya, 
havası kirli şehirleri yaşanmaz hale 
getirmeye başlamış, bütün bu sorun
larla insanlarımıza karşı tehlikeler 
hasıl etmiştir. -Eskiden hissedil
meyen fakat son yıllarda hissedilen 
çevre kirlenmesi şimdi dengeli ve 
sağlıklı çevre bilincini yaratmıştır.

komşuluk

ve

Hukukumuzda çevrenin korunmasına 
ilişkin anavasa emrini yerine geçir- 
S üzere öncelikle 9.8.1983 tarihli 
ve 2872 sayılı Çevre Kaıırnu hazırlan 

bu kanun, 11.8.1983 tarımımış ve
Bu sebeple, neden sonra
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tir; çevre korunmasına ilişkin önlem
leri ve
Yine bu Kanun'la, çevre kirliliğinin 
önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi 
için "çevre kirliliğini önleme fonu" 
kurulmuştur; böylece çevre kirliliği-, 
nin önlenmesi ve çevrenin iyileşti
rilmesi için gerekli harcamaların % 
45'ine kadarı, en çok yirmi yıl 
vadeli kredilerle bu fondan destek
lenmesi imkânı getirilmiştir(m.17); 
fonun gelirleri, 
kullanılması da 
şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca Çevre 
Kanunu hükümlerinin uygulanmasını 
sağlamak üzere İdarî ve adlî nitelik
te çeşitli cezaların da, bu Kanun 
çerçevesinde düzenlendiği ve âdeta 
bir "çevre koruma ceza hukuku" oluş
turulduğu görülmektedir (m.20 vd.).
Bu çalışmada, bu konular üzerinde 
durulmayacaktır.

ve 18132 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Çeşitli başkaca özel kanunlar dışında 
ayrıca Medeni Kanunumuzda ve Borçlar 
Kanunumuzda çevrenin korunması konu
sunda uygulama alanı bulacak nite
likte hükümlerin bulunduğunu da 
belirtmek gerekir. Biz, bu çalışma
mızda, Özellikle Çevre Kanunu hüküm
leri çerçevesinde çevre kirletenlerin 
hukukî sorumluluğu üzerinde dura
cağız . Ancak bu konuyu incelerken, 
elbette Çevre Kanunu m.2P f.2'de 
uygulanması imkânı açıkça saklı 
tutulan Medeni Kanun m.656,661; 
BK.m.58 gibi hükümleri de ele ala
cağız .

yasakları belirlemiştir.

m.18'de 
m.19'da

ve fonun
ayrıntılı

Aşağıda sırasıyla Çevre Kanunu'- 
nun getirdiği düzenleme ve özellik
leri , Çevre Kanunu çerçevesinde 
çevre kirletenlerin hukukî sorumlu
luğu, gerçekleşmesi şartları ve kap
samı , çevre kirletenlerin Çevre 
Kanunu'na tâbi sorumluluklarıyla 
genel hükümler çerçevesindeki sorum
luluklarının

2. Çevre Kanunu'nda kullanılan 
terimler ve anlamları

konuları Çevre Kanunu, 2. maddesinde, bu 
kanun hükümlerinde kullanılan çeşitli 
terimleri

yarışması
incelenecektir; "sonuç"ta da, çalışma 
konusu hakkında genel bir değerlen
dirme yapılacaktır.

tanımlarıyla 
belirlemiştir. Buna göre;

birlikte

a) Çevre Kanunu'nun çeşitli 
maddelerinde "çevrenin korunması"ndan, 
"çevrenin iyileştirilmesi"nden (m. 1, 
3,13,19 v.s.) söz edildiği halde, 
m. 2/a'da "çevre korunması" terimi 
tanımlanmıştır. Buna göre "ekolojik 
dengenin korunması, havada, suda, 
toprakta kirlilik ve bozulmaların 
önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi 
için vapılan çalışmaların bütünü", 
"çevre korunması" olarak ifade 
edilmiştir. O halde "çevre korun
ması", çevre kirliliğini önleyici ve 
çevreyi iyileştirici faaliyetlerle 
çevrenin temizlenmesine ilişkin 
faaliyetleri içerecektir.

b) "Çevre korunması" ile korun
ması amaçlanan "ekolojik denge" ise 
"insan ve diğer canlıların varlık ve 
gelişmelerini sürdürebilmeleri için 
gerekli olan şartların bütünü" olarak 
tanımlanmıştır (m.2/b).

I. Çevre Kanunu'nun getirdiği 
düzenleme ve özellikleri

1. Çevre Kanunu'nun amacı
Çevre Kanunu' nun 1.

"amaç" başlığı altında, 
amacı, bütün 
varlığı olan 
iyileştirilmesi; 
alanda arazinin ve doğal kaynakların 
en uygun şekilde kullanılması ve 
korunması; su, toprak ve hava kirlen
mesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve 
hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel 
zenginliklerinin korunarak, bugünkü 
ve gelecek kuşakların sağlık, uygar
lık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi 

altına alınması 
yapılacak düzenlemeleri 
önlemleri, ekonomik

maddesinde, 
"Bu Kanunun 

vatandaşların ortak 
çevrenin 

kırsal
korunması, 

ve kentsel

ve güvence için 
ve alınacak

ve sosyal kalkın
ma hedefleriyle uyumlu olarak belirli 
hukuki ve teknik esaslara göre düzen
lemek" şeklinde ifade edilmiştir.

c) "Çevre kirliliği" terimi 
ise, "insanların her türlü faaliyet
leri sonucu, havada, suda ve toprakta 
meydana gelen olumsuz gelişmelerle 
ekolojik dengenin bozulması ve aynı 
faaliyetler 
koku, gürültü ve

Çevre Kanunu, oldukça kapsamlı 
gerçekleştirmek 

ve mahallî 
imkânını 
yeralan 

tespit etmiş-

olan bu amacını 
için, öncelikle merkezî 
çevre örgütü kurulması 
öngörmüş ve bu örgüt içinde 
birimlerin görevlerini çıkansonucu ortaya

atıkların çevrede
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meydana getirdiği, u -4- , edilmeyensonuçları nı ifade etmektedir (m.2/c)
"Atık" ise, "herhangi bir faaliyet 
sonucunda çevreye atılan veya bırakı
lan zararlı maddeler"dir (m.2/e) ve

yakın 
"alıcı

arzu vatandaşlar, 
çevre kirliliğinin 
görevlidirler; 
alınacak

çevrenin korunması ve 
Önlenmesi ile 

bu konudatunlar, 
tedbirlere ve belirlenen 

esaslara uymakla yükümlüdürler (m. 3/ 
a). Özellikle Çevre Kanunu 
devamı maddelerinde bu ilkenin 
1anması şartlarının

"atıkların bırakıldığı 
uzak çevre"ye ise 
denilmektedir (m.2/f).

veya
ortam" 8. ve 

uygu-
ve bu çerçevede 

.İdarî tedbirlerin düzenlen
diği görülmektedir. Çalışmamızda, bu 
düzenlemenin sadece kirletenin hukukî 
sorumluluğuyla ilgili 
"kirletme ve gürültü yasağı", "çevre
yi koruma zorunluluğu" gibi konularla 
ilgili hükümleri üzerinde durulacak
tır.

d) "Kirleten" 
da, "fiilleri 
dolaylı olarak

teriminin anlamı 
sonucu doğrudan

çevre kirliliğine 
sebep olan gerçek ve tüzel kişiler" 
olarak belirlenmiştir (m.2/d).

veya

olmak üzere

Çevre Kanunu' na adını 
m.l'de "bütün 
varlığı" 
kavramı,
tanımlanmış değildir, 
anlamıyla çevre, 
yaşadığımız ortam" 
edilebilir; yine 
kılan ve devam ettiren güç koşulların 
biraraya gelmesiyle oluşan bileşik" 
olarak da "çevre" tanımı verilebilir. 
Çörtoğlu1na göre, "İnsanın içinde 
yaşadığı ortamı doğal çevre ve sun'i 
çevre olarak ikiye ayırabiliriz. 
Doğal çevre, canlı cansız varlıkları 
ile denge içinde, olan ve temizlenme, 
yenilenme ve onarılma gibi vasıfları 
insan faaliyetleri ile tozulmamış 
olan bütün doğal unsurların meydana 
getirdiği bir bütündür. Sun'i çevre 
ise, insanın yaşamaya karar vererek 
yerleştiği, yaşaması için gerekli 
değişiklikleri yaptığı ve fizikî ve 
kimyevî yollarla doğal dengeyi boz
maya başladığı çevredir"; yazara 
göre, Çevre Kanunumuz, temel olarak 
sun' i çevreyi ele almış ve bu çevre
nin müdahalelerle kirlenmesi(l) 
durumunun önlenmesinin gerekli kıl
dığı hukukî tedbirleri ve sorumlu
lukları düzenlemiştir.

Çalışmamızda
ve "kirleten" terimleri 
ayrıntılı olarak durulacak; 
kavramlar için yukarıda 
açıklamalarla yetinilecektir.

veren ve 
vatandaşların ortak 

olduğu bildirilen 
bu Kanun1un hiçbir yerinde 

Çok
"etrafımız", 

olarak

"çevre"
b) Çevre korunmasına ve kirli

liğine ilişkin karar ve önlemlerin 
alınması ve uygulanmasında; insan ve 
diğer 
.korunması, 
kınma çabalarına olumlu ve olumsuz 
etkiler ile fayda ve maliyetleri 
dikkate alınarak kısa ve uzun vadeli

yapılması esası 
edilecektir

genel 
"içinde 
if ade canlı varlıkların sağlığının 

alınacak Önlemlerin kal-"hayatı mümkün

değerlendirmelerin 
çerçevesinde hareket 
(m.3/b).

c) Arazi ve kaynak kullanım 
kararlarını veren ve proje değerlen
dirmesi yapan yetkili kuruluşlar, 
kalkınma çabalarını olumsuz yönden 
etkilememeyi dikkate alarak çevrenin 
korunması ve kirlenmemesi hedefini 
gözeteceklerdir (m.3/c).

d) Ekonomik faaliyetlerde ve 
üretim metcdlarınm tayininde çevre 
sorunlarının önlenmesi ve sınırlan
dırılması amacıyla en elverişli 
teknoloji ve yöntemler seçilecek ve 
uygulanacaktır (m.3/d).

e) Çevrenin korunması ve kirlen
mesinin Önlenmesi konusunda alınacak 
tedbirler bir bütünlük içinde tesbit 
edilecek ve uygulanacaktır (m.3/g).

f) Çevrenin korunması ve kirlen
mesinin önlenmesi amacıyla alman 
tedbirlere ve öngörülen esaslara 
uymayanlar hakkında İdarî ve 
cezaların uygulanmasının yanısıra, 
Çevre Kanunumuz, bu çerçevede çevre 
kirletenlerin hukukî sorumluluğu 
esasını da benimsemiştir. Çevre 
kirletenlerin hukukî sorumluluğu 
konusunda, Çevre Kanunumuz, üç ayrı 
sorumluluk durumu öngörmüştür, şöyle

"çevre kirliliği" 
üzerinde 

diğer 
yapılan

adlî

3. Çevre Kanunu'nda benimsenen 
prensipler ve açıklanması

Çevre Kanunu' nun 3.
"ilkeler" başlığı altında 
korunmasına ve çevre 
önlenmesine ilişkin genel ilkeler" 
belirlenmiştir. Şöyle ki: 

a) Gerçek ve

maddesinde,
"çevre 

kirliliğinin
ki:

Çeşitli işletme faaliyet-tüzel kişilerle aa.
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Çevre Kanunu'nun 28. madde
sine göre "çevreyi kirletenler ve 

zarar verenler sebep olduk- 
ve bozulmadan doğan 

zararlardan dolayı kusur şartı aran
maksızın sorumludurlar" (f.l). Çevre 
kirletenlerin bu çerçevedeki sorum
luluklarından herhangi bir kurtuluş

kurtulabilmeleri 
Düşüncemize

leriyle ilgili inilebilecek en düşük 
kirlenme seviyesi esas alınarak bu 
seviyenin üstünde çevre kirliliğine 
yol açan işletmeler, Çevre Kanunu'nun 
18/ı hükmüne göre belirlenen iştirak 
payı tutarlarını "Çevre Kirliliğini 
Önleme Fonu"na ödeyeceklerdir (m. 3/f). 
Çalışmamızda bu konu üzerinde durul
mayacaktır.

bb. Çevre kirletenler, kirlenme
nin önlenmesi, sınırlandırılması ve 
kirlenmeyle mücadele için yapılan 
harcamaları karşılamakla yükümlüdür
ler. Çevre kirletenlerin gerçekleş
tirdikleri kirlenmeleri durdurmak, 
gidermek ve azaltmak için gerekli 
önlemleri almamaları veya yetkili 
makamlarca bu önlemleri doğrudan 
almaları nedeniyle kamu kurum ve 
kuruluşlarınca yapılan gerekli harca
malar, 6183 sayılı Âmme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümle
rine göre kirletenlerden tahsil 
edilecektir (m.3/e f.l). Ancak kirle
tenler, sözkonusu kirlenmeyi önlemek 
için gerekli her türlü tedbiri aldık
larını ispat ederek, kirlenmenin 
önlenmesi ve sınırlanması için yapı
lan giderleri ödeme yükümlülüğünden 
kurtulabileceklerdir (m.3/e f.2).

cc.

çevreye 
lan kirlenme

getirerek 
yoktur.

kanıtı 
imkânı
çevre kirletenlerin bu sorumluluğunun 
tehlike sorumluluğu olarak nitelen
dirilmesi gerekir(2a).

göre

Bilindiği gibi tehlike sorumlu
luğu, sorumluluk türlerinin en ağırı
nı oluşturur. Burada bir kişinin 
sorumlu olması için, kusurlu olması 
ya da objektif özen veya gözetim öde
vini ihlâl etmesi gerekmez. Yirminci 
yüzyılın ileri sanayi toplumları, 
teknik gelişme ve makineleşmenin 
simgelediği toplumlardır. Topluma 
damgasını vuran teknolojik gelişme 
ve makineleşme, insan zekâsının 
ürünleri ve buluşlarıdır. Çevre için 
tehlike kaynağı olan ve özellikle 
konumuz bakımından çok defa çevrenin 
kirlenmesine yol açan bu teknik 
buluşları ve ürünleri suçlamak, 
bizzat insan zekâsının yaratıcı 
gücünü suçlamak olur. İhtiyaçlarının 
daha iyi, daha hızlı giderilmesi 
sonunda meydana gelen zarara katlan
mak, bunları hoş görmek zorundadır. 
Ancak hukuk düzeni, bu zorunluluk 
dolayısıyla da olsa, tehlikeli işlet
me ve faaliyetlerin çevreye, kişilere 
verdiği zararlara, zarar görenlerin 
katlanmasını öngöremezdi. İşte bu 
nedenlerle, kanunkoyucular, tehlike 
sorumluluğunu kabul etmek, özel 
kanunlarla da olsa bunları düzenle
mek, bunları işletenlere, üçüncü 
kişiler aleyhine işletmeden doğan 
zararları tazmin etmek ödevini yükle
mek zorunda kalmışlardır(3). Türk 
kanun koyucusu da. Çevre K.m.28 f.l 
hükmüyle, özel bir tehlike sorumlu
luğu hali öngörmüş bulunmaktadır.

dd. Çevre Kanunu'nun 28. madde
sinin 2. fıkrasına göre ise, "kirle
tenin meydana getirdiği zararlardan 
ötürü genel hükümlere göre de tazmi
nat sorumluluğu(4) saklıdır". Çevre 
kirletenler, bu hüküm çerçevesinde, 
MK.656 ve 661 ve BK.58 gibi düzenle
melere göre de sorumlu tutulabilecek
lerdir. MK.656 ve 661 ile BK.58'deki 
sorumluluklar, olağan sebep sorumlu-

Çevre kirletenlerin Çevre Kanunu 
m. 3/e çerçevesinde sorumluluğunun, 
olağan sebep sorumluluğu (einfache 
Kausalhaftung)(2) olarak nitelendi
rilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
Bilindiği gibi 
sorumluluğunun en hafif şekli, olağan 
sebep sorumluluğudur; bu sorumluluk, 
kusur sorumluluğu ile tehlike 
luluğu arasında yeralır. Olağan 
sebep sorumluluğu, ya sorumlu kişinin 
objektif özen ve 
yerine getirmemesine ya da maliki 
bulunduğu şeydeki noksanlığa dayan
maktadır. Burada da kirleten, kirlen
meyi önlemek için gerekli her türlü 
tedbiri almakla yükümlüdür; 
halde bu yükümlülüğünün ihlâli 
gerçekleşen kirlenmeleri

kusursuz (sebep)

sorum-

gözetim ödevini

aksi
sonucu

önlemek,
sınırlamak ve bu kirlenmelerle müca
dele etmek için kamu kurum ve kuru
luşlarınca yapılan harcamaları ödemek 
zorunda kalacaktır. Kirleten, bu 

önlemeksorumluluktan, 
için gerekli 
aldığını ispatlayarak kurtulabilecek
tir.

kirlenmeyi
hertürlü tedbirleri

Çalışmamızda kirletenin bu 
sorumluluğu üzerinde de durulmayacak
tır.

38



luğu olarak nitelendirilmektedir.
Aşağıda öncelikle Çevre K.m.28/2 

açıklanacak ve buna göre çevre kirle
tenlerin, Çevre K.28/1'e göre olan 
sorumluluğu ile ilişkisini kurmak 
için, genel hükümler çerçevesindeki 
sorumluluğu üzerinde anahatlarıyla 
durulacaktır.

sebep olan gerçek ve tüzel kişiler” 
olarak; "çevre kirliliği” de, "ekolo
jik dengenin bozulması 
meydana gelen arzu edilmeyen 
lar"
çerçevede
şekilde zarar görmesi, çevre kirli
liği olarak değerlendirilebileceğine 
göre, bu şekilde bir anlam kuvvetlen
dirilmesine gerek olmadığını düşün
mekteyiz. 0 halde sorumlu kişi olarak 
sadece "çevre kirleten"in anılması 
yeterli olacaktır.

ve çevrede
sonuç-

olarak tanımlandığına ve bu 
çevrenin herhangi bir

II. Çevre Kanunu m.28/1'e göre 
çevre kirletenlerin hukukî sorumlu
luğu

1. Çevre Kanunu m. 28/1'e göre 
çevre kirletenlerin hukukî sorumlu
luğunun gerçekleşmesi şartları

Fiilleri ile doğrudan veya 
dolaylı olarak çevre kirliliğine 
sebep olan, gerçek ya da tüzelkişi 
olsun, herkes, bu kirlenmeden zarar 
görenlere karşı sorumlu olacaktır. 
Bu kural, Türk ya da yabancı tüm 
gerçek ve tüzel kişiler bakımından 
geçerli olacaktır. Yine kuralın 
uygulanması bakımından özel 
tüzelkişileriyle kamu hukuku tüzel
kişileri arasında fark bulunmayacak
tır. Nitekim bu sonuç,
Hukuk Dairesi'nin

Çevre K.m.28/l'e göre çevre 
kirletenlerin hukukî sorumluluğunun 
gerçekleşmesi için gerekli şartları, 
çevre kirleten ya da çevreye zarar 
verenlerin bulunması, çevrenin kir
lenmesi, çevre kirletmenin hukuka 
aykırı olması, çevre kirlenmesinden 
ya da çevre bozulmasından zarar 
doğması ve çevre kirlenmesinden ya 
da bozulmasından doğan zarar ile 
çevre kirletme arasında uygun illiyet 
bağının bulunması olarak belirleye
biliriz^). Çevre kirletenlerin bu 
sorumluluğunun gerçekleşmesi

hukuk

Yargıtay 4. 
9.2.1989 tarihli 

ve E.1988/7660, K.1989/1046 sayılı 
kararıyla, aynı şekilde benimsenmiş
tir. Gerçekten bu karara göre,
Çevre Kanunu çevreyi kirleteni özel

tutarkeniçin
kusurlu olması aranmadığı gibi 

bu sorumluluktan 
herhangi bir

hukuk kuralıyla sorumlu 
kirletenlerayrıca

çevre kirletenler,
için „

kurtuluş kanıtı getirebilme imkanına 
da sahip değildirler. Çevre K.m.3/e 
f.l hükümleriyle m.28 düzenlemesinin,

sayılı

arasında bir ayırım 
Tanımlarla ilgili 2.yapmamıştır, 

maddenin (d) bendinde kirleten teri— 
"fiilleri

kurtulabilmek
doğrudansonucuminin

doğruya veya dolaylı olarak çevre 
kirliliğine sebep olan gerçek ve 
tüzel kişileri" ifade ettiği açıklan- 
mıştır. Bu nedenle kamu tüzelkişileri 
de çevreyi kirleten olarak kişilere 
verdiği zarardan dolayı m.3/f'ye 
(yeni düzenlemede m.28) göre sorumlu 
tutulması gerekir. Özellikle kirlen- 

kamu yararı gibi kavramlardan 
nitelikte olduğu da

3416 
varılan bu

3.3.1988 tarihli ve 
Kanunla değişik şekli, 
sonuçları açıklıkla benimsemiş bulun
maktadır .

herbiriAşağıda tu şartların 
ayrı ayrı ele alınacaktır.

a. Çevre kirleten ya da çevreye 
zarar verenlerin bulunması

menin,
tamamen bağımsız 
aözardı edilmemelidir. Çevre Kanunu 
nun çevrenin kirletilmemesı husu
sunda uyulması gereken kuralları, 
tüm özel ve tüzel kişileri bağlayıcı 
niteliktedir; kamu tüzelkişilerinin, 
çevreyi kirletme açısından eylemle
rinde İdarî emir ve kurallara göre 
hareket edeceklerini söylemek yasanın 
amacı ve açık hükümleriyle bağdaşmaz. 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu- 

yürürlükte bulunduğu sırada 
bulunmaması nedeniyle;

belirlenmesinde,

sorumlu kişiÇevre K.m.28/1'de, 
olarak, çevre kirleten yanında çevre- 

de anılmıştır. Duşun- 
madde metnindeye zarar veren 

cemize göre turada 
"çevre kirletenler ve çevreye 
verenler" denilmek suretiyle gereksiz 
bir tekrar yapılmıştır; teikı de 
bununla çevreye herhangi bir şe ı 
zarar veren herkesin sorumlu olduğu 
vurgulanmak istenmiştir. Ancak yu a 
rıda incelenen Çevre K.m.21 de yera an 
tanımlarda açıkça görüleceği 
"kirleten", "fiilleri sonucu doğrudan 
veya dolaylı olarak çevre kırlılıgm

zarar

nu'nun 
açık hüküm 
isleten kavramının 
kamu tüzel kişilerine ait motorlu 
araçların verdiği zararda bir ayırım
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olabilir (9). Çevre K.m. 3/c'de "çevre 
kirliliği" tanımlanırken "insanların 
her türlü faaliyetlerinden; 
de "kirleten" tanımlanırken 
ler"den sözedilmesine rağmen, kirle
tenin sorumluluğu için ihmallerin 
(kaçınmalar, omission) yeterli olduğu 
kabul edilmelidir (10).

b. Çevrenin kirlenmesi

yapılmadığı hatırlanmalıdır" (6).
çevreyi

belli
Burada sorumluluğun 

kirletme takımından ağır ve 
bir tehlike arzeden bir işletmenin 

işletilmesine veya

m.3/d'de 
"fiil-

tesisatınveya
böyle bir tehlike taşıyan bir madde
nin kullanılmasına ya da bulundurul-

hususubağlı kılmmadığımasına
gözden kaçırılmamalıdır. Bir gerçek 

tüzel kişinin doğrudan veya 
kirlenmesine

K.m.3/c'de -yukarıda
belirtildiği üzere- "çevre kirliliği"f 
"insanların her türlü faaliyetler i 

havada, suda ve

Çevreveya
dolaylı olarak çevre 
sebep olan herhangi bir faaliyeti, 
onun kirlenmeden doğan 
sorumlu tutulması için yeterlidir (7). 
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin yukarı
da anılan kararında, "dolaylı olarak 
kirletme" konusunda şu görüşlere yer 
verilmiştir: "Dava konusu olayda,
davalı Karayolları (Genel Müdürlüğü), 
Gaziantep Kömürler Yolu'nun kaplama 
işinin yapılmasını eser sözleşmesi 
ile diğer davalıya vermiştir; davalı 
Güneri'nin ise, davalı İdare'nin 
gösterdiği saha üzerinde ve önceden 
tesbit edilmiş projelere göre şantiye 
kurarak çalıştırmaya başlamış ve taş 
kırma, elek tesislerinde eleme sonra
sında çıkan tozlar ve bütümlü sıcak 
karışım sırasında çıkan tozlar ve 
bütümlü sıcak karışımı sırasında 
meydana gelen is ve dumanlarla tarım 
arazisi üzerinde çevreyi kirleterek 
davacıya zarar vermiştir. Görülüyor 
ki, davalı Karayolları, 2872 sayılı 
Çevre Kanunu’nun 2/d maddesinde 
tanıma göre çevreyi "dolaylı olarak 
kirleten tüzel kişi"
Çünkü davalı İdare çevreyi kirleten 
ve davacılara zarar veren çalışmanın 
nereye ve nasıl yapılacağını belir
lemekle

zarardan topraktasonucu,
meydana gelen olumsuz gelişmelerle 
ekolojik dengenin bozulması ve 
faaliyetler sonucu ortaya 

gürültü ve atıkların

aynı
çıkan

koku,
meydana getirdiği arzu 
sonuçları"
İnsan faaliyeti sonucu 
madde ya da enerjinin (örneğin

çevrede 
edilmeyen 

olarak tanımlanmıştır.
her türlü

ısı,
ses) doğal birikiminin çok üstündeki 
miktarlarda çevreye katılması olarak 
ifade edilebilecek olan kirlenme, 
çevrenin kirlenmesine yol açan etken
lerin etkilediği ortamın niteliğine 
göre, hava, su ve toprak kirlenmesi 
olarak sınıflandırılmaktadır. Şöyle
ki:

aa) Hava kirliliğine yol açan, 
beş temel madde, karbon monoksit, 
parçacık halindeki maddeler, kükürt 
oksitleri, hidrokarbonlar ve azot 
oksitleridir. Başlıcı kirlilik kay
nakları, motorlu taşıtların, elektrik 
enerji santrallarınm, sanayi tesis
lerinin ve konut ısıtma sistemlerinin 
yakıt artıklarıdır. Ayrıca çöplerin, 
kömür artıklarının ve tarıma elveriş
li toprak kazanmak amacıyla doğal 
çevrenin yakılması da benzer şekilde 
çevre kirliliğini sonuçlandırmakta
dır. Havada kirlenmeye yolaçan madde
lerin insanlar üzerinde olumsuz 
etkileri bulunduğu gibi bitki yaşamı, 
yapılar ve çeşitli eşyalar üzerinde 
de son derece zararlı etkilerde 
bulunmaktadırlar.

durumundadır.

çevrenin kirletilmesine 
dolaylı olarak katılmıştır" (8).

Kirlenme, bir işletme veya
ileri geliyorsa, bundan 

işleten sorumlu tutulacaktır. İşleten 
kavramını tespit için,

tesisattan

2918 sayılı 
Karayolları Trafik K.m.85'deki işle
ten kavramına ilişkin açıklama ve 
içtihatlardan yararlanılabilir,
işleten, tesisat veya işletme zarara 
sebep olduğu anda işletmenin 
ve hesabına

bb) Evlerden, ticaret ve sanayi 
kuruluşlarından kaynaklanan atıklar, 

kirlenmesine yolaçan 
etkenlerdir. Su kirliliğinde en 
önemli rolü oynayan sanayi dalları, 
kağıt, kimya, petrol ve demir-çelik- 
tir;
miktarda atık ısının sulara karışroa“

ilaçları,

yararına
, , .. ve rizikosu ona ait

olmak üzere yapıldığı kimsedir* 
kişi, işletme veya tesisat, 
ve personel üzerinde fiilen 
dan egemenlik icra 
malik, işletme ruhsatı 
leceği gibi intifa hakkı 
kiracı

başlıcasu
bu

malzeme 
ve doğru- 
İşleten, 

sahibi olabi- 
, , sahibi, âdi

ya da hasılat kiracısı da

eder. büyükenerji santralları da

nedensına
böcek öldürücüler ve

olur. Tarım
kimyasal gübreler
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de su kirlenmesine yol 
atıkları olarak sayılabilecektir.

açan tarım korunması" başlığını
maddesine göre "kırsal ve 
alanda arazi kullanım kararma

taşıyan 9.
ken t-sei

cc) Çevre kirlenmesi, toprak 
kirlenmesi olarak da ortaya çıkabi-

atıklar, 
ar. Pek 

tarım 
kirlenmesinde

uygun
olarak tespit edilen koruma alanları 
ve bu alanlarda uygulanacak koruma 
ve kullanım esasları" yönetmelikle 
belirlenecektir (f.l); tespit edilen 
bu esaslar çerçevesinde 
yanlış kullanım, her türlü çöp ve 
atıkların yurt dışından getirilmesi 
nedeniyle ülkenin

lir. Tarımsal ve mineral 
toprak kirlenmesine yolaçarl 
çok kimyasal madde içeren 
ilaçlarının 
önemli payı bulunmaktadır; yerleşim 
bölgelerinden ve sanayi tesislerinden 
kaynaklanan katı atıklar da toprak 
kirliliğini sonuçlandırmaktadırlar.

toprak aşırı ve

temel ekolojik 
sistemlerinin dengesinin bozulması, 
hayvan ve bitki türlerinin nesilleri
nin tehlikeye düşürülmesi, doğal 
zenginliklerin bütünlüklerinin tah
ribi yasaktır (f.2).

dd) Gürültü de, 
nı, en az hava ve 
kadar etkilemektedir: nabız ve soluma 
hızlarını artırarak insanların fizyo
lojik durumlarında değişikliklere 
yol açabildiği gibi, geçici ya da 
kalıcı işitme bozuklukları da yarata
bilir; kalp krizi, yüksek tansiyon, 
ülser gibi kronik rahatsızlıklara da 
neden olabilmektedir,

ee) Yüksek dozda radyasyon, 
lösemi ve diğer kanser türlerine, 
düşük düzeyde radyasyon da kalıtsal 
hastalıklara yolaçmakta ve tabiatın 
dengesini bozmaktadır. Atmosferde, 
uzayda ve su altında yapılan nükleer 
denemelerin uluslararası antlaşma
larla yasaklanması, 1960’lardan bu 
yana doğal çevredeki radyasyon düze
yinin azalmasını sağlamıştır. Doğal 
çevreye karışan radyoaktif atomların 
hemen hemen tümü nükleer santraller
den kaynaklanmaktadır(11).

insar. sağiığı- 
su kirlenmesi

cc) Gerçekleştirmeyi planladık
ları faaliyetleri sonucu çevre sorun
larına yolara bilecek kurum, kuruluş 
ve işletme]e- hur "çevresel etki 
değerlendirme raporu" hazırlayacak
lar ve bu raporda çevreye yapılabile
cek tüm etkiler çözonünde tutularak 
çevre kirlenmesine sebep olabilecek 
atık ve artıkların ne şekilde zarar
sız hale getirileceği ve bu hususta 
alınacak önlemler belirtilecektir 
(m.10/1).

dd) Gerçekleştirilmesi planlanan 
kurum, kuruluş ve işletmeler mevzu
atta öngörülen arıtma tesis ve sis
temlerini müstakil veya ortak olarak 
kurmakla yükümlüdürler. Arıtma tesis 

sistemleri kurulup işletmeye
kurum,

veya
hazır hale getirilmedikçe, 
kuruluş ve işletmelere işletme ve 
kullanım izni verilmeyecektir (m.11/kirlenme

çeşitleri bakımından Çevre Kanunu'- 
nun getirdiği yasaklar ve 
şu şekilde belirlenebilecektir:

Açıklanan bu
1).

önlemler suda veya toprakta 
ve ekolojik 

kimyasal maddelerin 
ithal, depolama ve kullanı- 

korunması esasları dik-

ee) Havada, 
kalıcı özellik gösteren
dengeyi tozan 
üretim, 
mında çevre 
kate almcaktır (m.13 c.i).

"kirletme 
maöde-

aa) Çevre Kanunu'nun 
yasağı" başlığını taşıyan 8. 
sine göre "her türlü atık ve artığı, 
çevreye zarar verecek şekilde, ilgili 
yönetmeliklerde belirlenen standart
lara ve yöntemlere aykırı olarak 

dolaylı biçimde alıcı 
taşımak,

uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetimde
"kirlenme

ff) Kişilerin huzur ve sükununu, 
beden ve ruh sağlığını bozacak şekil
de yönetmelikle belirlenen standart
lar üzerinde gürültü çıkarılması 
yasaktır. Fabrika, atölye, işyeri, 
eğlence yeri, hizmet binaları., konut
lar ve ulaşım araçlarında gürültünün 
asgariye indirilmesi için gerekli 
önlemler alınacaktır (m.14).

doğrudan ve
ortama vermek, depolamak,

bulunmak yasaktır" (f.l); 
ihtimalinin bulunduğu 
ilgililer kirlenmeyi
kirlenmenin meydana geldiği hallerde 
kirleten, kirletmeyi durdurmak,
kirlenmenin etkilerini gidermek veya

tedbirleri

durumlarda
önlemekle;

hukukakirletmeninÇevre 
aykırı olması

c.
azaltmak için gerekli 
almakla yükümlüdürler" (f.2). sorumlukirletenlerinçevre"çevreKanunu'nunbb) Çevre
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Gelecek yıllardakide istenebilir, 
kâr yoksunluğunun tutarının kirleti- 

şeyin
değerini aşıyorsa, şu 
lidir: Kirlenmeyi önleyici önlemler 
alınmasına hükmedilerek zararın da bu 
önlemlerle kirlenmenin

olması için çevrenin bozulmasına ve 
kirlenmesine yolaçan zarar verici 
hukuka aykırı faaliyetlerde bulunma
ları gerekir. Ancak Çevre K.m.28/l'de 
kirletmenin hukuka aykırı 
gereğinden sözedilmemiştir. Bu durumu 

"yasakoyucunun belirli bir 
ilkesi

-özellikle taşmmazm- 
metod izlenme-

len

olması

durdurulmasıUlusan, 
sorumluluk
durumun özelliğine göre kusur, 
like ve fedakârlığın denkleştirilmesi 
sorumluluk ilkelerinin doldurulacağı 
bir çerçeve normu tercih 
şeklinde yorumlamaktadır(12). Katıl
dığımız bu yorum çerçevesinde, çevre 
kirletenler, kusurlu davranışlarından 
genel hükümler çerçevesinde (BK.m.41 
vd.) sorumlu olduğu gibi tehlike 
esası çerçevesinde çevre kirletmenin 
yolaçtığı zararlardan kusuru bulun
masa da sorumlu olacaktır. Ancak bu

kâr yoksunluğu olarakânına kadarki 
hesaplanması düşünülebilir. Bu önlem
lerin kirlenmeyi durdurmağa yeterli 
olmadığı ve ekonomik bakımdan dayanıl— 

ağırlıkta masrafları gerektirdiği

benimsenmeden, 
tell

ettiği" maz
durumlarda, şeyin kirlenme olmasaydı 
satılabileceği rayiç bedelin tazminat 

hükmedilmesi ve mülkiyetin 
düşünülebilir; 

ancak zarar gören kişinin rızası 
olmadan böyle bir sonuca gidilmesi 
hukuken kabule şayan gözükmemektedir; 
bu rayiç değerin, istenilecek tazmina
tın azami sınırı olarak değerlendiril
mesi düşünülebilir(15).

olarak 
kirletene bırakılması

sonuç, çevre kirletenlerin, yukarıda 
belirli ve mevzuatta yeralan tüm 
yasaklara uymuş ve tüm tedbirleri 
almış olması durumunda da sorumlu 
olmasını engellemeyecektir; zaten 
tehlike sorumluluğunun önemi de, bu 
noktada kendini göstermektedir.

Kirletmenin beden tamlığma 
zarar vermesi halinde istenebilecek 
tazminat, genel hükümlere göre belir
lenecektir. Kirletmenin ana rahmindeki 
cenin üzerinde doğduktan sonra kendini 
gösteren etkileri için de çocuk adına 
tazminat davası açılabilmelidir. Yine 
çevre kirlenmesi yüzünden adam ölmesi, 
beden tamlığının ihlâli ve kişilik 
hakkının zedelenmesi gibi durumlarda, 
yine genel hükümler çerçevesinde 
manevi tazminat istenebilmelidir(16).

Diğer taraftan çevre kirleten
lerin hukuka uygun müdahalelerinden 
doğan sorumlulukları da gerçekleşe
bilir. Müdahale ise, başkasının 
hukuki bir varlığının bir insan dav
ranışıyla
Özellikle çevre kirliliğinin kaçınıl
maz ve yöresel örfe uygun olduğu 
durumlarda, çevre kirletenin, Çevre 
K.m.28/1'e göre mümkün olduğu kabul 
edilebilecek fedakârlığın denkleşti
rilmesi

ihlâl edilmesidir(13).

Tandoğan1 m haklı olarak belir- 
"çevre kirlenmesinden, 

ve su kirlenmesinde
lediği gibi, 
özellikle hava
zararın tutarını belirlemek, kirlen
meden etkilenen çeşitli canlıların 
(insan, hayvan veya bitkilerin) ve 
diğer doğal kaynakların bulunması 
yüzünden bunların sayısını, değerle
rini ve etkilenme derecesini, ekolo
jik dengedeki bozuklukların sonuçla
rını tesbit etmek gibi yönlerden 
güçlükler taşır. Bundan başka, gürültü 
ve koku devamlı olmadığı takdirde 
bundan doğan
kolay olmaz. Bununla birlikte, 
gerçek tutarını isbat mümkün olmadığı 
takdirde,^ BK.m.42 f.H'ye göre "hâkim 
halin mûtad 
alarak onu

denkleştirmeylesonucu,
sorumlu tutulması kabul edilebilecek
tir.

d. Çevre kirlenmesinden ya da 
çevre bozulmasından zarar doğması

Çevre K. m. 28/l'e göre çevre 
kirletenler, çevreyi kirletmenin ve 
bozmanın sebep olduğu tüm zararlardan 
sorumludurlar. Bu zararlar, 
ilişkin olabileceği gibi 
ilişkin de olabilir. Eşyaya ilişkin 
zarar da, doğrudan doğruya eşyanın 
özüne etki yaparak onun tahrip olma
sına veya değerinin azalmasına neden 
olabileceği gibi kişileri rahatsız 
etmek, şeyin satış değerini ya da 
gelirini azaltmak suretiyle ortaya 
çıkabilir(14). 
fiilî zararların tazmini istenebile
ceği gibi kâr yoksunluğunun tazmini

eşyaya
kişiye zararı da kanıtlamak

zararın

cereyanını___
adalete tevfikan tayin 

eder". Burada mahkeme gerçeğe yakın
lık görünüşünün isbatıyla (Wahrschein- 
lichkeitsbeweis) yetinmelidir; mahkeme

raporlarından

nazara

Yine kirletenden bu konuda bilirkişi 
yararlanacaktık 17).

e. Çevre kirlenmesinden ya da
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çevre bozulmasından doğan zarar ile 
çevre kirletme arasında uygun illiyet 
bağının bulunması

davası ise, bir 
ortaya çıkması 
maruz kimsenin, henüz 
gelmeden,

zarar tehlikesinin 
halinde tehlikeye 

zarar meydana 
giderilmesini 

Ancak 
alarak 

durdurulması, 
istenebilir; bu 

tesislerin kirlenmeyi önlemek için 
önlem almaları adli 
talep edilebilir(21).

Çevre K.m.28/1'deki sorumluluğun 
gerçekleşmesi için çevre 
ile meydana gelen 

illiyet

tehlikenin 
talep etme imkânını verir(20). 
Çevre Kanunu* nda İdarî izin* 
kurulan 
İdarî

kirletme
zarar arasında 

bulunması 
bu husus,

tesislerin
makamlardan

bağınınuygun
gerekir; madde metninde, 
"çevreyi kirletenler ve çevreye
zarar verenler sebep oldukları kir
lenme ve bozulmadan doğan zararlardan

şeklinde ifade

yargı yoluyla

sorumludurlar"
III.

Kanunu * na 
genel hükümler çerçevesindeki 
luluklarınm yarışması

Çevre kirletenlerin Çevre 
tâbi

edilmiştir.
sorumluluklarıyla

Uygun illiyet bağının tesbiti, 
sebeplerin çokluğu ve bu çerçevede 
müteselsil 
mesi, illiyet bağının kesilmesi gibi 
konularda(18) genel hükümlerin 
1anması gerekli ve yeterli olacaktır.

sorum-

sorumluluğun gerçekleş- Çevre K.m.28/2*ye göre "kirle
tenin meydana getirdiği zararlardan 
ötürü genel hükümlere göre de tazmi
nat sorumluluğu saklıdır" denilmek
tedir. Gerçekten gerek Medeni Kanunu
muzda gerekse Eorçlar Kanunumuzda 
çevre kirletenlerin sorumluluğu 
hakkında uygulanabilecek hükümler 
bulunmaktadır. Şöyle ki: Medeni
Kanun'un 661 vd. hükümlerinde, taşın
maz mülkiyetinin komşuluk hukukundan 
doğan sınırlamaları düzenlenmiştir. 
Bu düzenleme içinde özellikle taşın
maz mülkiyetini kullanma tarzını 
kurala bağlayan Medeni K.m.661 düzen
lemesi, çevre kirletenler hakkında 
da uygulama alanı 
Yine taşınmaz malikinin 
hakkını aşkın kullanmasına ilişkin 
sorumluluğunu 
Kanun'un 656. 
ile bir bina ya da diğer bir eser 
malikinin sorumluluğunu 
Borçlar Kanunu'nun 58.-59. 
düzenlemesi, çevre 
sorumluluğu konusunda uygulanabilecek 

hükümler getirmektedir, 
kirletenlerin Çevre K.m.28/l'e 

tabi sorumluluğu ile tu 
çerçevesindeki sorumluluğu arasındaki 
ilişki, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 
9.2.1988 tarihli ve E.1987/10677 
K.1988/1297 sayılı 
şekilde belirlenmiştir:

uygu-

2. Çevre Kanunu m.28/1'e göre 
çevre kirletenlerin hukukî sorumlu
luğunun kapsamı

Çevre K. m. 28/1'e göre olan 
sorumluluk davasını, çevre kirlen
mesinden zarar gören herkes açabile
cektir; sorumlu kişi ise, kirleten
dir. Sorumluluk davasında görevli ve 
yetkili mahkeme, genel hükümlere 
göre tesbit olunacaktır. Çalışmamız
da bu konular üzerinde ayrıca durul
mayacaktır. bulabilecektir.

mülkiyet
Çevre K.m.30'a göre "çevreyi 

kirleten veya bozan bir faaliyetten 
zarar gören veya haberdar olan gerçek 
ve tüzelkişiler, İdarî makamlara 
başvurarak bu faaliyetin durdurulma
sını isteyebilirler". 
l'de ise "zararlardan 
sorumlu olma" düzenlendiğine göre, 
zarar görenler, bu zararların gide
rilmesini sağlamak için 
talebinde bulunma va da 
davası açma imkânına sahip olacaklar
dır. Katıldığımız görüşe göre, Çevre 
K.m.28/2'deki atfın kapsamında olarak 
zarar görenler, çevre kirletenlere 
karşı, MK.m.656'da belirli 
talep ve dava imkânlarına da sahip- 
tirler(18a). Bilindiği gibi MK.m.656 
da tazminat davası dışında eski hale 
iade davası ile tehlikenin izalesi 
davası açma imkânları da öngörülmüş-

iade davası,
tecavüz sebebinin bertaraf edilmesini

sebebinin sona

düzenleyen Medeni 
maddesi düzenlemesi

düzenleyen
maddeleriÇevre K.m.28/ 

dolayı... kirletenlerin

nitelikte
tazminat Çevre
tazminat hükümler

kararında şu
diğer

Türk Medeni Kanunu'nun 
661. maddelerine dayanılarak

"Dava,
656. ve
açılmıştır. 2872 sayılı Çevre Kanunu'- 
nun 28. maddesinin 2. fıkrası "kirle
tenin, meydana gelen zarardan ötürü 
tazminat sorumluluğu saklıdır" hükmü
nü getirmiştir. Bu hükümden de açıkça 
anlaşıldığı gibi anılan Çevre Kanunu 
ile kirletenin sorumluluğu hakkında

tür (19). Eski hale

amaçlar; tecavüz 
erdirilmesi davası olarak da isimlen-

izalesiTehlikenindirilmektedir.
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veya sarsıntı yaparak rahatsızlık 
vermek yasaktır (f.son).

Çevre kirletenlere 
düzenlemeler çerçevesinde eski hale 
iade davası, tazminat davası ^ 
tehlikenin izalesi davası açılabilel 
çektir (26). Bu konu üzerinde daha (27) 
fazla durulmayacaktır.

2. Çevre kirletenlerin bina ya 
da diğer eser maliki sıfatıyla sorum
luluğu

getirilen hükümler, diğer sorumluluk
ları bertaraf edecek nitelikte değil
dir. Burada sorumlulukların yarışması 
(telâhuk ilkesi) sözkonusudur. Zarar 
gören somut olayda hangi şartları 
kendisi lehine görüyorsa ona göre 
bir seçim yapıp davasını Çevre Kanu
nu’ nun 3. maddesinin 
(şimdi yürürlükte olan 28. maddesinin 
1. fıkrasına) veya Medeni Kanun'un 
656. maddesine vahut. koşulları bulun-

karşı bu

ya da

(f) bendine

duğu takdirde EK. ’nun 58.maddesine dayandır
ma hakkına sahiptir. Olayımızda da 
davacı, davasını Medeni Kanunun 656. 

maddelerine

Borçlar Kanunu'nun 58. maddesine 
göre, bir binanın veya diğer bir 
eserin maliki, doğru olmayan surette 
tesis yapma veya kötü bakımın 
olarak sebebiyet verdiği 
tazmine mecburdur(f.1); bundan dolayı 
malikin, kendisine karşı 
olanlara rücu hakkı saklıdır (f.son). 
Aynı şekilde Borçlar K.m.59'a göre, 
bir başkasına ait binanın veya diğer 
bir eserin zarar verme tehlikesine 
maruz bulunan kimse, tehlikenin 
önlenmesi için lüzumlu tedbirleri 
almasını malikten talep edebilir 
(f.l); kişilerin ve mülkiyetin korun
ması hakkmdaki zabıta hükümleri 
saklı tutulmuştur (f.son)(28).

Bina ya da eser maliki sıfatıyla 
sorumluluk, taşınmaz mülkiyetinin 
aşkın kullanılması sebebiyle sorumlu
luk gibi, 
sorumluluk halidir; kurtuluş kanıtı 
getirilerek tu sorumluluktan kurtula
bilme imkanı yoktur. Bina ya da 
diğer esere ilişkin yapım bozukluğu 
veya bakım noksanlığı sebebiyle 
zarar görmüş olma, sorumluluğun 
gerçekleşmesi için yeterli olacaktır.

dayandırmış 
Bu bakımdan olayda

661.
bulunmaktadır.
Çevre Kanunu hükümlerinin uygulanması 
gerektiği konusundaki görüşe iştirak 
edilememiştir"(22).

ve
sonucu
zararı

sorumlu
0 halde çevre kirletenlerin 

hukukî sorumluluklarını tamamlamak 
bakımından anahatlarıyla genel hüküm
ler çerçevesindeki sorumluluğunun da 
açıklanması lazım gelecektir. Şöyle
ki:

1. Çevre kirletenlerin taşınmaz 
mülkiyetinin aşkın kullanılması 
sebebiyle sorumluluğu

Medeni Kanun'un 656. maddesine 
göre, bir taşınmaz malikinin mülkiyet 
hakkını bu hakkın kanunî sınırlamala
rına aykırı kullanması sonucu zarar 
gören veya zarar tehlikesi ile karşı
laşan kimse, eski durumun iadesini, 
tehlikenin giderilmesini ve uğradığı 
zararın tazminini dava edebilecek
tir (23). Kanunkoyucunun bu madde ile 
gerçekleştirmek istediği amaç, taşın
maz mülkiyet hakkının aşkın kullanıl
masından doğabilecek zararlara karşı 
zarar görenleri korumaktır. Taşınmaz 
mülkiyeti, malike 
vermemekte, 
toplum yararına 
yüklemektedir; 
kını, 
ödev ve 
zorundadır(24).
Kanun'un 661.

kusura dayanmayan bir

SONUÇsadece yetkiler 
aynı zamanda komşu ve 

bazı ödevler de 
malik, mülkiyet hak- 

hukuk düzeninin öngördüğü bu 
sınırlar içinde kullanmak 

Örneğin,
maddesine göre(25), 

herkes taşınmaz mülkiyetinden doğan 
yetkileri kullanırken ve hele işletme 
faaliyetini sürdürürken 
olumsuz şekilde etkileyecek 
lıktan kaçınmakla yükümlüdür 
Özellikle, zarar veren 
âdete, taşınmazın durum 
göre komşular arasında 
bilecek dereceyi 
kurum, toz,

Kişilerin korunmuş ve dengeli 
bir çevrede yaşama hakkına uyulması
nın ve saygı gösterilmesinin sağlan
masına ilişkin en önemli yaptırımlar
dan biri de çevre kirletenlerin 
hukukî sorumluluğunun kabul edilmesi
dir. Ancak hu hukukî sorumluluğun, 
kirletenleri caydıracak, yani çevreyi 
kirletme faaliyetlerinden kaçınmaya 
teşvik edecek biçimde düzenlemesi 
gereklidir.

Medeni

komşularını
taşkm- 
(f.l); 

ve mahallî 
ve niteliğine 

hoş görüle- 
buğu, 

gürültü

temelÇevre hukukunun 
işlevi, kirliliği önlemektir. Çevre

kirletenlerinKanunumuzun çevre
sorumluluğuna ilişkin düzenlemesi, 
bu amaç ve işlevi gerçekleştirecek 
Özelliklere ve hukukî öneme sahip" 
tir.

aşan duman, 
koku çıkartarak,
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Çalışmamızda çevre kirletenlerin 
Çevre K.m.28/1*e tabi sorumluluğunun 
tehlike sorumluluğu olma yönü ortaya 
çıkarılmış; ayrıca bu 
fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi
ne göre de sorumluluk durumlarının 
gerçekleşebileceği 
çevre K.m.28/2, 
başka hükümler çerçevesinde sorumlu
luklarını bertaraf etmediği 
çevre kirletenlerin Çevre Kanununa 
tabi sorumluluklarında da 
ispatı,
zamanaşımı gibi konularda 
hükümlerin -özellikle Borçlar K.m.41 
vd„~ uygulanması imkânını da vermek
tedir.

sayılı Çevre Kanunu, s.40 vd.; TAN- 
Medeni hukuk açısından,' s.25DOĞAN,

vd.
çerçevede

(6) Karar için bkz. Yargıtay Kararlar 
Dergisi, Cilt.15(1989), 
s.647-648.
(7) TANDOĞAN, 2872
Kanunu, s. 41; 
açısından, s.25.
(8) Bkz. 
metin.
(9) TANDOĞAN, 2872
Kanunu, s. 41; 
açısından, s.25.
(10) TANDOĞAN,
Kanunu, s.41; TANDOĞAN, 
açısından, s.25.
(11) Ayrıca bkz. ''Çevre kirlenmesi" 

iddesi, AnaBritannica Genel Kültür
Ansiklopedisi, Ciit.6, İstanbul 
1988, s.390-392.
(12) ULUSAN, İlhan, Çevre kirlenme
sinden doğan sorumlulukta fedakâr
lığın denkleştirilmesi ilkesi, Yargı
tay Dergisi, Cilt.12, Sayı.1-2, 
s. 75, Fedakarlığın denkleştirilmesi 
ilkesi kavramı için ayrıca bkz. 
ULUSAN, İlhan, Medeni Hukukta feda
kârlığın denkleştirilmesi ilkesi ve 
uygulama alanı, İstanbul 1977.
(13) EREN, a.g.e., s.18.
(14) TANDOĞAN, 2872 sayılı Çevre
Kanunu, s.46-47; TANDOĞAN, Medeni 
Hukuk açısından, s.29-30.
(15) TANDOĞAN, 2872 sayılı Çevre
Kanunu, s.46.
(16) TANDOĞAN, 2872 sayılı Çevre
Kanunu, s.47.
(17) TANDOĞAN, 2872 sayılı Çevre
Kanunu, s.49.
(18) EREN, a.g.e., s.96 vd.
(18a) ÇÖRTOĞLU, Çevre kirletilmesin
den, s. 93.
(19) OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer,
Eşya Hukuku, 5. bası,
s.495-496.
(20) OĞUZMAN/SELİÇİ, s.495.
(21) ÇÖRTOĞLU, Çevre kirletilmesin
den, s. 97.
(22) Yargıtay Kararları Dergisi, 
Cilt.14, Sayı.8, s.1076-1077.

Sayı.5,
vurgulanmıştır, 

çevre kirletenlerin sayılı Çevre 
TANDOĞAN, Medeni Hukukgibi

yukarıda dn.6 ve ona aitzararın
illiyet bağının kesilmesi,

genel sayılı Çevre 
TANDOĞAN, Medeni Hukuk

2872 sayılı Çevre 
'-'edeni Hukuk

Dipnotları :

(1) ÇORTOGLU, î. Sahir, Çevrenin 
kirletilmesinden do;, an sorumlulukla 
taşınmaz mülkiyetinin aşkın kullanıl
masından doğan sorumluluğun karşılaş
tırılması, Yargıtay Dergisi, Cilt.12 
(1986), Sayı:1-2, s.85.
(2) Bu sorumluluk türü hakkında
geniş açıklama için bkz. EREN, Fikret,

Hükümler, 
s.12 vd.

Borçlar
C.II, 3.basım, Ankara 1989,

Hukuku, Genel

(2a) Yargıtay 4. 
9.2.1989 
K.1989/1046 sayılı 
tarihinde

Hukuk Dairesinin 
tarihli ve E.1988/7660 

Kararında “olay 
yürürlükte bulunan 3/f 

maddesinde.,.ki sorumluluk, ağırlaş
tırılmış objektif sorumluluktur" 
sonucuna varılmıştır. Karar için 
bkz. Yargıtay Kararlar Dergisi, 
Cilt.15(1989), Sayı.5, s.647. Aynı 
anlamda bkz. TANDOĞAN, Halûk, 2872 
sayılı Çevre Kanununa göre çevrenin 
kirletilmesinden değ an
Yargıtay Dergisi,
Sayı.1-2, s.36 vd.; TANDOĞAN,
Medeni hukuk açısından Çevre Kanunu, 
Çevre Kanunu'nun uygulanması, Ankara 
1987, s.22.

sorumluluk, 
Cilt.12(1986), 

Halûk,

(3) Bu konuda bkz. EREN, a.g.e., 
s. 14 vd.

İstanbul 1988,"sorumluluk" 
yükümlülüğü 

anlamına geldiğinden "tazminat sorum
luluğu" deyimi isabetli 
(Bkz. TANDOĞAN, 2872 sayılı Çevre 
Kanunu, s.36, dn.10; TANDOĞAN, Medeni 
hukuk açısından, s.42, dn.14).
(5) Aynı anlamda bkz. TANDOĞAN, 2872

(4) TANDOĞAN'a göre, 
zaten tazminat ödeme

değildir
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(26) TEKINAY, S.S., Taşınmaz mülkiye- 
takyitleri, II/l.(23) Bu konuda monografik çalışmalar 

olarak bkz. AKİPEK, 
menkul malikinin 
hukukî neticeleri,
ÇÖRTOĞLU, İ. Sahir, Taşınmaz mülkiye
tinin aşkın kullanılması (Kavram-Un- 
surlar-Uygulama Alanı), Ankara 1988.
(24) EREN, a.g.e., s.216.
(25) Bu konuda monografik bir çalışma 
olarak bkz. ÇÖRTOĞLU, İ. Sahir, 
Komşuluk hukukunda taşınmaz mülkiye
tinin kullanılmasının çevreye etki 
ve sonuçları, Ankara 1982.

tinin 
1988, s.122 vd.

İstanbulJale G., Gayrı- 
mes'uliyetinin

İstanbul 1955; (27) Bu sorumluluk ile Çevre Kanununa 
tabi sorumluluğun yarışmasının özel
likleri için bkz. ÇÖRTOĞLU, İ.

kirletilmesinden
Sahir, 

doğan 
mülkiyetinin

Çevrenin 
sorumlulukla 
aşkın kullanılmasından doğan sorumlu- 

karşılaştırılması,

taşınmaz

Yargıtay 
s.77-100.

luğun
Dergisi, Cilt.12, Sayı.1-2,
(28) Bu sorumluluk için bkz. EREN, 
a.g.e., s.203 vd.
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: ■ :J:,:JtUXKİYy.} .'İĞINDAN VAZ IHLANABİLİR Mİ?

Doç.Dr. Emin ARTUK
Hukuku Fakültesi

Ceza v Ceza :Jsul Hukuku Ana bilim Dalı 
Öğretim Üyesi

ihlâl 
ve bu

Kon. d V:.-r;u i ma 2' • d ’ nı
o .a) hukuki yarar 

••t- : 1 '.a'..i düzenlenişi:

GİRİŞ
Türk Ceza Kanur-;’v:n ('TCK) konut 

dokunulmazlığın:* ihbıL sonunu düzen
leyen 193. maddesinin 
bir kimsenin kendisini oradan çıkart
mak hakkını haiz olan birinin rızası 
hilâfına veya
meskenine veya meskeniniz: müştemila
tına girmesi veya rızayla girdikten 
sonra çıkmaması fiil«erinin, sahibi
nin şikâyeti üzerine ceza]andırıla
cağım, memurların konut dokunulmaz
lığını ihlal suçuna yer veren 194. 
maddenin son fıkrası 
ticaretgâhları veya 
gibi hususi mahal ierin memur tarafın
dan usulsüz olarak araştırılmasının 
cezaya, gerekfc irdiği; ıi te i i rt nr.ı ş c ı r.

suçunda
suçun kc

-. .a ,5J • :• indeki s o ipleri-
ihlâlfıkrası,±. düzenlenmesisis tematikr ı

adilen hukuki menfaate göre yapılır.
kanunlarınınDiğer bir deyişle 

sistemat'û: aonellikle suçla korunan
Konut

ceza

dii z enlenmek cedir.
ihlâl suçu ile

yarara göre 
dokunulmazlığını 
korunan hukuk;, yar ir değişik olduğun
du:: kanunların' sistematiği de birbir
lerinden farklılık gösterir. Aşağıda 
Önce bu suçla korunan hukuki yarara,.

sistematiğineise efradın 
idarehaneleri kanunlarınsonra da 

değineceğiz„
a) Konut dokunulmazlığını ihlal 

suçunda korunan hukuki yarar:
Bu suçla korunmak istenen hukuki 

konusunda değişik düşünceler
TCK. 194. maddesinin son fıkrası 

“efradın ticaretgâhları veya 
haneleri gibi hususi mahaller" ibare
sine yer vererek 
dokunulmazlığını ihlâl (mesken masu
niyetini bozma) suçlarında işyerlerı-

rnakalemizde

idare- y ar ar 
ileri sürülmüştür:

konutmemurların özellikleBir kısım müellifler ve 
İsviçtelı Müellifler konut dokunul- 
maziıĞını iülâl suçunun hürriyet 
aleyhine islenen suçlar bölümünde 

alması gerektiğini savunurlar.
bunı koruduğundan, 

sadece fertlerin 
dokunulmazlığını ihlâl suçunda (TC.\ 
193) konut (masken) kavramının ışyar

atmadığını 
ve Türk Hukuku 

Ancak 193.

işledikleri konut
yer
Ancak suçu hürriyet aleyhinde işlenen 
bir fiil olarak kabul edenler de 
hürriyet kavramının anlamı Konusunda 
İhtılafa düşmüşlerdir. Gerçekten bir 
görüşe göre(.l) korunan hukuki menfaat 
kişi hürriyetine yakın fakat tu 
hürriyetle aynı olmayan özel niteliğe 
sahip konut hakkıdır. Konut hakkının 
özel" niteliğe sahip olması hak sahi-

belirttiği

1erini kapsamına alıp
mukayeseli hukuk 
açısından inceleyeceğiz.

koruduğu mahallerden olan
tayin

konut dokunulmazlığını 
düzenlenmesiyle hangi

maddenin
kapsamınıkonut kavramının

etmeden önce, 
ihlâl suçunun 
hukuki, konunun diğer bir deyişle bu 
suçun ihdasıyla hangi varlık veya 
menfaatin korunduğu incelenmelidir 
ki, kanun hükmünün yorumunda daha 
doğru ve sağlıklı bir sonuca ulaşılsın.

kanununsadecebinin
yerler bakımından diğer bir deyişle 
sınırları kanun tarafından öngörülen 
belli bir mahalde kişinin kalıp kal-

47



mamasına, orada bulunup bulunmamasına 
müsaade hususunda tasarruf (karar) 
iradesine sahip olması ile açıklana
bilir. Bu görüşe göre hak sahibinin 
iradesine ve kişi hürriyetine karşı 
işlendiği ileri sürülen fiil kanunun 
öngördüğü mahaller

tilmiştir(9). Mehaz Kanunun ilgili 
hükümleri TCK. pek az değişikliklerle 
alındığından, 
gerekçe ve yorum kanunumuz bakımından 
da geçerlidir.

Türk Ceza Hukuku 
konut dokunulmazlığını ihlâl 
hürriyet aleyhine işlenmiş bir suç 
olduğu tartışmasız kabil edilmekte
dir (10). İleride açıklanacağı gibi 
TCK.nun ilgili suçu düzenleyiş yeri 
de bu anlayışa uymaktadır.

yukarıda değinilen

doktrinindeile smırlanmış- 
. r* Kısaca konut dokunulmazlığını 
ihlal

suçunun
suçunda korunan hukuki 

^İŞİ hürriyetine yakın 
hürriyetle aynı olmayan konut hakkı
dır.

yarar 
fakat bu

Konut hakkının yani kanunun 
mahallerde tecelli edenkoruduğu

hürriyetin kasden^ ihlâli konut doku
nulmazlığını ihlâl suçunu meydana 
getirir. Diğer bir görüşe göre(2), 
konut dokunulmazlığını ihlâl fiili 
kişi hürriyeti aleyhine bir suçtur. 
Esasta iradesine göre istediği gibi 
hareket eden kişinin konut dokunul
mazlığını ihlâl fiiliyle irade ve 
ona göre hareket serbestisi sınırlan
mış olmaktadır. Fiil irade ve hareket 
serbestisine bir saldırı niteliğin
dedir. Korunan mahallere kimin gire
bileceği hususunda serbest bir karar 
almaktan yoksun bırakılan hak sahibi, 
söz konusu mahallerde de istediği 
gibi hareket edemiyecektir. Kişinin 
iradesini esas alan bu görüş, onun 
iradesine karşı olan fiili hürriyet 
aleyhine olarak kabul etmektedir.

Yargıtay bir kararında(11) açıkça 
"Konut dokunulmazlığının Anayasa'nm 
(kişinin hakları ve ödevleri) bölü
münde yer almış olması ve 
güvencesi olan maddenin 
(hürriyet aleyhine işlenen cürümler) 
bibinin dördüncü faslında bulunması, 
konut dokunulmazlığı ile ilgili 
müeyyidelerin, kişinin hürriyetini 
korumak amacı ile konulmuş olduğunu 
göstermektedir." demektedir. Ancak 
Yargıtay konuyla ilgili eski bir 
kararında (12) "193 üncü madde şahsi
hürriyeti ve aile emniyetini muhafaza 
gayesiyle mevzu hükümlerden olmasına 
nazaran..." diyerek bu suç ile koru
nan hukuki yarar konusunda kişi 
hürriyeti ile birlikte "aile emni
yeti" düşüncesini ikinci bir neden 
olarak kabul etmektedir ki, bu doğru 
değildir, 
fertleri

bunun
TCK.nun

Belirtelim ki, konut dokunulmaz
lığını ihlâl suçunda korunan hukuki 
yarar ister konut hakkı, ister kişi 
hürriyeti olsun, bugün ceza hukukunda 
hâkim olan görüş söz konusu suçun 
hürriyet aleyhine işlenen bir suç 
olduğudur.

Eleştiriye uğrasalar dahi(3) 
konut dokunulmazlığını ihlâl suçunun 
ayrıca zilyetlik(4), kamu düzeni(5), 
kişi onuru(6), kişi emniyeti(7) 
aleyhine işlenmiş olduğu görüşleri 
de doktrinde yer almaktadır.

TCK. mehazını oluşturan 1889 
İtalyan Ceza Kanunu Konut dokunulmaz
lığını ihlâl suçunu hürriyete karşı 
bir suç olarak kabul etmiştir. Mehaz 
kanunun gerekçesinde bu suçun kişi 
hürriyetine karşı işlenen suçlardan 
sayıldığına ilişkin bir 
mevcut olduğu gibi (8) 
kanunun ilgili maddesi açıklanırken, 
kişiye sıkı bir şekilde bağlı olan 
konuta saldırının kişi hürriyetine 
tecavüz teşkil ettiği ve bu nedenle 
suçun kişi hürriyeti aleyhindeki 
cürümler faslına konulduğu da belir-

Gerçekten bu suç aile
sayılmayanlar veya aile

sahibi olmayanlar hakkında da işlene
bilir.

Netice olarak denebilir ki, 
konut dokunulmazlığını ihlâl fiilini 
suç haline getiren kanunkoyucu, 
kişilerin oturdukları mahallerde 
onların hürriyetlerini, sükun ve 
huzurlarını korumayı amaçlamaktadır.

ihlâlb) Konut dokunulmazlığını 
suçunun kanunlardaki düzenlenişi:

Korunan hukuki yarara paralel 
olarak konut dokunulmazlığını ihlâl 
suçunun kanunlardaki sistematiği de 
değişiktir. Gerçekten bazı kanunlar 
(örneğin 1975 Federal Alman CK S S 
123-124) bu suçu kamu düzenini ihlâl 
eden fiiller arasında sayarken, 
genellikle modern kanunlar suçun 
hürriyet veya ferdin şahsi hüriyetine 
bir tecavüz teşkil ettiğini öngörür 
ve fiile şahsi hürriyet veya anaya
sal güvencelere karşı işlenen suçlar 
arasında yer verirler. Bu şekilde 
bir düzenlemeye Örnek olarak 7.12.1940

açıklık 
söz konusu
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Brezilya CK (m.150),
Sosyal Müdafaa Kanunu 
29.11.1961 Çekoslovakya CK 
19.10.1930 İtalyan CK 
27.2.1948 Romanya CK (m.496) 
Yugoslavya,

4.4.1936 Küba 
(m.191-199), 

(m.238)' 
(m.614-615), 

ayrıca 
Paraguay,

Uruguay Ceza Kanunları gösterilebi
lir. .1930 Danimarka CK. konut dokunul
mazlığını bozma suçuna, kişinin 
huzur ve onurunu ihlâl eden fiiller 
arasında yer verirken (m.264,264a) 
16:10*1886 tarihli Portekiz CK '(m.380*) 
fiili kişi emniyetine karşı işlenen 
suç olarak öngörmüştür(13).

Alman Ceza Kanununun 
rafını da bu gruba dahil 
Paragraf suça konu olabilecek 

işyeri

123 üncü parag-
edebiliriz.

yerleri 
başkasının 

çevrili yer, kamu 
tahsis 

1930 Danimarka 
CK çok daha ileri giderek 264 üncü 
maddesinde başkasına ait

sayıyor: ev,
mülküne ait olan 
hizmetiKostarika,

veya ilişkilerine
edilmiş kapalı

ev, oda,
vapur veya umuma açık olmayan her 
>ere girmenin konut dokunulmazlığını 
-ihlal fiilini meydana getireceğini 
belirttikten sonra hakkı olmadığı 
bit arsaya -bu arsanın konut müştemi
latı veya çitle çevrili olması 
maz-

Türk Hukukunda konut dokunulmaz
lığı Anayasa tarafından (1982

m.21) teminat altına alınmış 
ve bu teminatın ihlâli de ceza kanu
nunun

aran- 
orayı

terketmeyenin aynı suçu işlediğini 
öngörmüş tü r (m.264 t. 2).
kanunda konut 
(İsviçre), büro, 
ardiye (Polonya), 
ilişkilerine tahsis edilmiş bulunan 
odalar (Hollanda) 
olarak yer almaktadır(16).

giren ve ikaz üzerineAna
yasası

Bir çok 
yanında işyerleri 

yazıhane, ambar, 
kamu hizmeti veya

ikinci kitabının "Hürriyet 
aleyhinde işlenen cürümler" başlıklı 
ikinci babının, 
aleyhinde cürümle •' 
içinde
müeyyidelendirilrniştir.

Mesken masuniyeti 
faslı (4.fasıl) 

193 ve 194 üncü maddelerle korunan mahaller

Mukayeseli hukukun 
sonucu şu saptamaları yapabiliriz:

Bazı kanalar sadece ikamet
gâh terimine yer vermiştir,
Fransız 
uygulandığı 
mahkeme içtihatları kavramın kapsa
mını genişletmiştir.

2. Diğer bazı kanunlar konut 
müştemilâtına karşı saldırıların da 
konut dokunulmazlığını ihlâl suçuna 
yol açacağını öngörmektedir, örneğin 
1889 İtalyan CK 157, 1930 İtalyan CK 
614, 15.12.1961 Macaristan CK 263.

3. Konut müştemilâtı kavramına
yer vermeyen bazı kanunlar korunan 
mahalleri teker teker saymaktadırlar, 
örneğin 1932 Polonya CK 252, 1937
İsviçre CK 186.

incelenmesi2. Konut dokunulmazlığını ihlâl 
suçunda kanunların koruduğu mahaller

a. Mukayeseli Hukuk
Yabancı kanunlar incelendiğinde, 

korunmakta olan mahallerin değişik
liği dikkati 
belirtelim ki TCK. 193 üncü maddesinde 
olduğu gibi konut ve konutun müştemi
lâtı öncelikle korunmaktadır. Gerçek
ten örneğin 18.10 Fransız Ceza Kanu
nunun 184 üncü maddesi ikametgahın 
(Domicile) korunacağını öngörmekte- 
dir(14). 8.6.1867 Belçika CK. 439
uncu maddesi, ev, apartman, oda, 
konut ve müştemilâtlarının koruna
cağını belirtmektedir(15). Dikkat 
edilirse bu kanun müştemilâttan 
bahsetmektedir. Diğer bazı kanunlar 
ise müştemilât terimine yer vermeye
rek konuttan başka ne gibi yerlere 
vuku bulacak saldırıların konut 
dokunulmazlığını ihlâlden sayıla
cağını birer birer saymıştır. Nitekim 
örneğin 21.12.1937 tarihli İsviçre 
CK. 186
mahsus mahale, evin 
teşkil eden kapalı bir mahale veya 
kapalı bir sahaya, eve bitişik avlu 
veya bahçeye veya işyerine (Werkplatz 
-chantier) kanunsuz olarak ve hak 
sahibinin iradesi dışında girmeyi 
konut dokunulmazlığını bozma 
olarak kabul etmektedir. 1975 Federal

1.
örneğin

CK. Ancak bu kanunların 
ülkelerde doktrin ve

çekmektedir. Hemen

b) Türk Hukuku:
Fertlerin konut dokunulmazlığını 

ihlâl fiillerine ilişkin TCK 193 
üncü maddesi korunan yer olarak 
sadece konut (mesken) ve konutun 
müştemilâtını öngörmüştür. Aşağıda 
önce kanunun koruduğu konut ve müşte
milât kavramlarından ne anlaşılması 
gerektiğini kısaca belirtecek ve 
daha sonra işyerlerinin konut kapsa
mına girip girmediğini inceleyeceğiz.

aa) Konut: Meskenden bahseden 
TCK (m.193,194) bu kavramdan ne

ikamete
kısmını

ncı maddesi eve, 
bir

fiili
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kimsenin henüz ikametgahı yoksa veya 
ikametgâhı belli değilse kanun oturu
lan yeri (konutu) ikametgâh saymak
tadır (MK.m.20/2).

anlaşılması gerektiğini açıklamamış 
tır. TCK. mehazını teşkil eden 188S 
İtalyan CK.157 ve 158 inci maddeleri

(habitation)metninde de, mesken 
terimine herhangi bir açıklama yapma
dan yer verilmiştir(17).

Konutun tafsilâtlı bir tanımını 
yapmadan önce bir yerin konut sayıl- 

için bulunması gerekli özellik- 
bulunmamaları halinde o

MK. 19 uncu maddesinin 1. fıkra-
ikametgâhı,

ması
ler veya
mahallin konut olarak değerlendiril
mesini etkilemeyen durumlar üzerinde 
kısaca duracağız.

sında -"Bir kimsenin 
yerleşmek niyetiyle oturduğu yer
dir."- tanımlanan ikametgâh ile ceza 
kanununun 193 ve 194 üncü maddelerin
de yer alan mesken (konut) terimle
rini birbiriyle karıştırmamak gere
kir.

1. Gece istirahatine tahsis 
edilip edilmeme durumu: Konutu dar 
anlamda -ev anlamında- anlayan bazı 
müellifler (18) bir mahalle konut 
diyebilmek için oranın gece istira
hatine tahsis edilmiş olmasını arar-

Ancak fiilen gecelemek şart 
değildir. Konut kavramını geniş

inde hâkim
görüş (19 » ise bir yerin gece istira
hatine tahsis edilmesinin, o yerin
konut sayılması için şart olmadığı 
fikrindedir. Gece istirahatine tahsis 
edilmese dahi, kişinin ihtiyaçların
dan bir veya bir kısmının yerine 
getirildiği, yani kişilerin yaşamsal 
faaliyetlerini geçirdikleri yer de 
(yemek yediği, misafirlerini ağırla
dığı yer) konut sayılır.

2. İhtilaflı diğer bir konu da, 
bir mahallin konut sayılabilmesi için 
oranın belirli kişi veya kişiler 
tarafından devamlı bir şekilde konut 
olarak kullanılmasının gerekip gerek
mediğidir. Konut kavramını dar olarak 
kabul edenler(20) bu yerde kalmanın 
devamlılığını ararlar. Doktrinde 
hakim olan görüş bunun aksinedir. 
İkametgâh ile konut arasındaki asıl 
farkın geçici ve devamlı oturma 
farkı olduğu söylenmektedir. Bir 
mahal gayesi ve ihtiyaçları karşılama 
itibariyle, melce niteliğinde ise 
konuttur. Bu bakımdan bir veya birkaç 
gece kalmak için kiralanmış bir otel 
odası da konut kavramına girer(21). 
Yargıtay da bir kararında(22) "Her
hangi bir şahsın kendisine muvakkat 
olsa bile ikamet ittihaz ettiği her 
nevi yerin mesken..." sayılacağım
belirtmiştir.

3. Yerin tahsis amacı: Konutun 
geniş anlamda anlaşılmasına taraftar 
olanlar, kişilerin kendi faaliyet
lerine melce, barınak, sığmak, yuva 
ittihaz ettikleri her yerin konut 
sayılması görüşündedirler. Bu bakım-

Ceza hukuku bakımından konut 
kısaca bir kimsenin geçici de olsa 
oturmak için sığındığı her nevi yer 
olarak tanımlanabilir. MK göre ise, 
bir yerin ikametgâh sayılabilmesi 
iki unsurun varlığına bağlıdır: 
Kişinin fiilen orada oturması (objek
tif unsur) ve oturmanın yerleşmek 
niyetiyle gerçekleşmesi (sübjektif 
unsur). Bu unsurların yokluğu halinde 
fiilen oturulan yerden (mesken) 
bahsedilir. Ceza kanununun ilgili 
maddelerinin sadece ikametgâha yapı
lan tecavüzleri cezalandırmaları 
doğru olmazdı. Gerçekten bu yolun 
takibi örneğin, seyahate çıkan bir 
tüccarın kaldığı otel odasına, tati
lini yazlığında geçiren bir şahsın 
yazlığına -bu yerler ikametgâh sayıl
madığından- yapılan tecavüzlerin 
cezasız kalmalarına neden olurdu. 
Kişisel hürriyet ve ferdin sükun ve 
huzurunu korumayı amaçlayan ceza 
kanunu, sadece ikametgâha değil 
ondan daha geniş bir kavram olan 
konuta yapılan saldırıları da ceza
landırmak zorundadır. İşte bu nedenle

ihlâl
suç saymayan bir kanuna 

rastlamak mümkün değildir.

lar.

bugün konut dokunulmazlığını 
fiilini

Bu açıklamalardan anlaşıldığı 
gibi her ikametgâh ceza kanununun 
belirlediği 
Ancak her konut, Medeni Kanun anla
mında ikametgâh değildir. Diğer bir 
deyişle oturulan her yer yani her 
konut ikametgâh 
Bununla^ beraber bazen bir kimsenin 
ikametgâhı 
ayniyet vardır (seyahate çıkmayan, 
yazlığa^ gitmeyen ve bütün vaktini 
ikametgâhında geçiren 
durumda kişinin bulunduğu yani 
duğu yer (konut) 
kişinin

anlamda bir konuttur.

sayılmamaktadır.

ile meskeni arasında

kimse). Bu
o t ar

zani and a o 
Yine bir

aynı 
ikametgâhıdır.
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dan bir mahallin konuta tahsis edij- 
miş (ayrılmış) olması önemli değil
dir. Diğer bir deyişle konut olarak 
tahsis edilmemiş olsa dahi kişilerin 
yaşamsal faaliyetlerinin bir bölümünü 
geçirdikleri yer konut 
Gerçekten Yargıtay "Aslen 
damı da olsa kişilerin yattığı 
mesken anlamına dahil 
şeklinde bir karar 
diğer bir kararında da(24)

yacak kadar yüksek
değildir(28).

olması
Yargıtay, "... Çadlr 

mesken olarak kullanıldığı takdirde 
konut sayılacağından 193 üncü madde
nin uygulanması doğrudur."(29) dediği 
gibi "Konut olarak kullanılan çardağa 
girmek, TCK.nun 193 üncü maddesinin 
uygulanmasını gerektirir."(30) demiş
tir.

önemli

sayılır, 
hayvan

yer
iken..."(23) 

gibi 
"İçinde

öğretmenin ikamet ettiği herkesçe 
bilinen mektep binasının, derslerin 
bitip talebelerin dağıldığı dakikadan 
itibaren

verdiği
5. Bir yerin konut olabilmesi 

oranın fiilen oturulmasına bağlıdır. 
Bu bakımdan soyut olarak kullanılmaya 
tahsis edildiği halde oturulmayan 
bir yer konut sayılamaz. Gerçekten 
konut olarak inşa edildiği halde 
henüz taşınılmamış olan veya kiracısı 
çıktıktan sonra 
halde daha henüz kiracı yerleşme
diğinden boş kalan yer veya sahibi 
tarafından belirli bir süre terke
dilmiş mahal konut değildir. Konut 
dokunulmazlığını ihlâl suçunda koru
nan hukuki yarar hürriyet olduğuna 
göre, diğer bir deyişle bu suç hürri
yet aleyhine işlenen bir suç olduğun
dan, boş mahallere girme mesken 
masuniyetini bozma suçuna vücud 
vermez(31). Yargıtay da bu düşünce
dedir (32). Bu suretle fiilen kulla
nılmayan, boş olan yerler konut 
niteliğinde sayılmazlar. Diğer bir 
deyişle böyle bir yere girmek veya 
girip çıkmamak kimsenin huzur ve 
güvenliğini bozmadığından, 
dokunulmazlığını ihlâl suçunu oluş- 

Ancak oturulan ve

mesken sayılacağını 
kapısı açık unutulmuş olsa da buraya 
girilmesinin 
belirtmektedir.

ve

caiz..." olmadığını 
kararlarıyla 

tahsis
veya kiralandığıBu

Yargıtay, aslında konuta
edilmemiş yerlerin (hayvan
okul) fiilen yuva olarak 'kullanılma
ları halinde konut sayılmaları gerek
tiği düşüncesindedir.

damı,

Bir yer halen ve fiilen (filhal 
ve bilfiil) aile veya fert hayatı 
bakımından kullanmaya tahsis edilmiş 
olmalıdır. Bu bakımdan ilerisi için 
oturmaya ayrılmış, örneğin boş bir 
mahalle girme konut dokunulmazlığını 
ihlâl suçunu meydana getirmez(25). 
Ayrıca bir an için bir yerde geçici 
olarak bulunma tahsis iradesinin 
yokluğu halinde oranın konut sayılma
sını engeller(26). Gerçekten Yargı- 
tay(27) bir yerin mesken (konut) 
sayılabilmesi için, bu yeri o kimse
nin mesken ittihaz etme iradesinin 
bir süreden beri devam etmekte olması 
gerektiğini vurguladıktan sonra, 
eşyalarını bir yere taşıyıp daha 
orada oturmaya başlamamış kimsenin, 
eşyalarını taşırken o yerde bulunması 
halinde, söz konusu mahalle girilme
sini konut dokunulmazlığını ihlâl 
saymamıştır. Tahsis iradesinin var
lığı nedeniyle karara katılmıyoruz.

konut

turmamaktadır, 
fakat suç anında içinde kimse buluna 

bir konuta girilmiş olmasımayan
halinde, suç işlenmiş olur.

6. Konutun bir bina olması şart 
olarak kullanılandeğildir.

bir yerin toprağa bağlı bulunması ve 
sağlam bir yapı niteliğinde olması 
gerekli değildir. Bu bakımdan 
geniş bir konak olabileceği gibi, 
bir kulübe, yer altında bir mağara 

ancak bir hayvanın barmabile-

Konut

konut

4. Bir mahallin konut sayılabil- 
konut olarak kullanı1-

veya
ceği ahır niteliğinde olan bir yer 
de olabilir. Konutun bir yerden 
diğer bir yere nakli mümkün olan 
karavan, çadır, kayık, baraka, yatak
lı vagon kompartımanı gibi taşınır 
bir mal niteliğinde olmasının da 
önemi yoktur.

mesi, oranın 
dığmm belirlenmiş olmasına bağlı
dır. Yerin dışarıdan anlaşılacak bir 
biçimde konuta tahsis edilmesi gerek
tiği gibi dış dünyadan ayrı 
duğunu belirtecek belirtilere sahip

Bir yer konut

tutul-

olması da aranır. 
olarak ayrıldığına dair engellerle 
tesbit edilmedikçe, konut sayılamaz. 
Fakat bu engellerin sağlam olması 
veya insan emeği ile meydana getiril
miş bulunması, aşılması mümkün olma-

lokanta,7. Tiyatro, kahvehane, 
aenelev sinema gibi umuma açık olan 
yerler umuma açık oldukları sürece 
konut niteliğine sahip olamazlar. Bu
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mesken veya müştemilâtından 
mayacağı gözetilmeden yazılı madde 
ile (193/2) ceza tâyini yolsuzdur.'' 
demek suretiyle resmi bir daire olan 
askerlik şubesi kalem odasının konut 
kapsamına girmediğini belirtmiştir. 
Resmi

bakımdan bu gibi yerlere girmek veya 
girip çıkmamak konut dokunulmazlığını 
ihlâl suçunu oluşturmaz, 
bir kararında(33) 
herkesin girip çıkacağı yerlerden 
olup mesken sayılamayacağı gözetilme-

maddesi

sayıl-

Yargıtay 
"Bakkal dükkânı

dairelerin konut kapsamına
belirten

den sanığın (TCK.nun 193/1. 
uyarınca) mahkûmiyetine karar veril
mesi, bozmayı gerektirmiştir." demek
tedir. Ancak hemen belirtelim ki bu

ayrılmış 
niteliğindedir.

edilmeyeceklerinidahil
Yargıtay, kişilerin yattıkları resmi 
daireleri konut olarak kabul etmekte
dir. Gerçekten "Girilen Dispanserde 
tedavi veya muhafaza için yatmakta 
bulunan hasta, memur veya

gibi yerlerin oturmaya
bölümleri
Diğer bir deyişle umuma açık yerlerin 
söz konusu bölümlerine girmek veya 
girip çıkmamak konut dokunulmazlığını 
ihlâl suçunu oluşturur(34). Bu bakım
dan örneğin lokantasının bir köşesini 
ikametine ayıran kişinin, söz konusu 
köşesine yasal olmayan şekilde giril
mesi konut dokunulmazlığını 
suçunu meydana getirir(35). 
açık bir yer, belirli bir saatten 
sonra konut olarak kullanılmakta 
ise. Ceza Kanununun 193 üncü maddesi 
anlamında konut sayılır. Yargıtay 
"Umumhane, ancak kapısı açık bulun
duğu zaman umumi ev sayılabilir. 
Muayyen vakit geçtikten ve kapıları 
kapandıktan sonra mesken vaziyetinde 
bulunduğuna göre, ev sahibinin rızası 
hilâfına cebren girildiği kabul 
edilmesine göre, hâdisede mesken 
masuniyetinin ihlâl edildiği nazara 
alınmaksızın beraat kararı verilmesi 
yolsuzdur." demektedir(35).

konut
odacı

bulunup bulunmadığı tahkik edilmek 
ve içinde yatan kimse yoksa resmi 
dairenin (mesken) sayılamayacağını 
gözetilmek icap ederken zühul olun- 

yolsuzdur." ( 39} diyen Yargıtay 
diğer kararlarında "içinde köy ebesi
nin ikamet ettiği herkesçe bilinen 
sağlık evinin özellikle gece vakti 
mesken sayılacağı ve sanıkların gece 
saat 24.00 sıralarında meşru olmayan 
maksatla bu binanın eklentisi sayılan 
bahçesine rıza hilâfına girip içle
rinden birinin oda penceresine kadar 
giderek el feneri ile ışık tuttuğu 
anlaşıldığı cihetle, geceleyin konut 
dokunulmazlığını ihlâl suçunun kasıt 
ve unsurlarının oluştuğunu..."(40), 
"İçinde öğretmenin ikamet ettiği 
herkesçe bilinen mektep binasının 
derslerin bitip talebelerin dağıldığı 
dakikadan itibaren mesken sayılacağı
na ve kapısı açık tutulmuş olsa da 
buraya girilmesi caiz olmayacağına 
ve sanığın oda penceresine kadar 
yaklaşmasının konut dokunulmazlığını 
ihlâl kasdını..."(41) gösterdiğini 
belirtmiştir.

ması

ihlal
Umuma

8. Resmi dairelerin konut kapsa
mına girip girmedikleri hususu: 
Resmi daireler konut sayılmazlar. 
Mehaz kanunun eleştirisi içinde bu 
konuya değinen Noseda'ya göre(37), 
resmi daireye giren ve daire amirinin 
ihtarına rağmen çıkmayan kişiye, 
eğer memura karşı şiddet kullanmamış 
ve 254 üncü maddenin uygulanması 
için gereken şartlar da mevcut bulun
mamışsa ceza vermeye imkân yoktur. 
Bu gibi halleri düzeniiyen bir hükmün 
kanunda yer alması gerekirdi. "Hürri
yete karşı cürümler" babında yer 
alması doğru görülmediği takdirde bu 
yolda bir hükmün "Devlet 
aleyhinde işlenen cürümler" 
konulması mümkündü.

Yargıtay, resmi 
resmi dairenin bir odasının 
veya konut müştemilâtı sayılamaya
cağını açıkça belirtmiştir. Yargıtay 
bir kararında(38) "Girildiği iddia 
edilen askerlik şubesi kalem odasının

Yukarıda da açıklandığı gibi 
bazı kanunlar (Federal Almanya, 
Hollanda vs.) resmi daireleri konut 
dokunulmazlığını ihlâl suçları içinde 
korumaktadırlar. Resmi daireler Türk
Ceza Kanununun 193 ve 194 üncü madde
lerindeki korunan yerler arasında

buralarasayamadıklarından, 
hilâfına girme -254 ün 
gerçekleşmediği takdirde-

rıza 
şartları 

korumadan
yoksun kalmaktadır. Kanunun bu boş
luğu doldurulmalıdır.

idaresi
babına

Birden fazla kimsenin kamu hukuku 
gereği birlikte oturmaya mecbur 
tutuldukları ceza veya tutukevlerinin 
hükümlü
sayılıp sayılmayacağı konusu ihtilaf
lıdır. Yargıtay bir kararında(42), 
"Mağdurun yatmakta olduğu hapishane

dairenin veya 
konut

konutuveya tutuktuların
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bb) Müştemilât (Konut eklentisi)koğuşu, kapısı kapandıktan sonra 
cezaevi içinde yatanların meskeni 
mahiyetini alacağından geceleyin 
rıza hilâfına buraya girmek 193 üncü 
maddenin ikinci fıkrasına giren suçu 
teşkil eder." demektedir. Böylece 
Yüksek M alık eme cezaevi koğuşunu 
ancak kapısı kapandıktan sonra konut 
niteliğinde 
diğer bir 
hürriyeti esasen 
bulunan mağdurenin rıza ve muvafakati 
mevzuubahis olamayacağı gibi cezaevi
nin, hususi durumuna göre mesken 
addi de mümkün olmadığından, anasırı 
tekevvün etmeyen mesken masuniyetini 
ihlâl suçundan ceza verilmesi — "nin 
bozmayı gerektirdiğini belirtmiştir. 
Bu son karara katılıyoruz. Ceza veya 
tutukevleri gibi birçok kimselerin 
birlikte oturmaya mecbur tutuldukları 
yerler konut olarak nitelendirilemez
ler. Gerçekten bu tür yerlerin seçi
mi, buralarda devamlı veya geçici 
kalma, bu gibi mahallere tasarrufta 
bulunma, kişilerin hür iradelerine 
bağlı değildir. Konut dokunulmazlığı
nı ihlâl suçunun amacı konut içinde 
bulunanların kişisel hürriyetlerini 
korumak olduğundan hürriyetleri 
esasen kısıtlanmış kimselerin konut 
dokunulmazlıklarının ihlâl edildiğini 
ileri sürmeleri yerinde değildir. 
Diğer bir deyişle konut dokunulmaz
lığı, kişi hürriyetinin sonucu ol
duğundan hürriyetin kısıtlanmış 
olması durumunda, konut dokunulmaz
lığının dayanağı ortadan kalkmış 
olur(44). Yukarıda belirtilenler 
kışlaların genel koğuşları hakkında 
da geçerlidir. Buna karşılık kanaa
timce, cezaevi personelinin (örneğin 
müdür, gardiyanlar) bağımsız özel 
odalarına rıza hilâfına veya hile 
veya gizlice girmek veya rızayla 
girdikten sonra çıkmamak konut doku
nulmazlığını ihlâl suçunu meydana 
getirir.

TCK 193. maddesinin 1. fıkrası, 
meskenin müştemilâtına (konutun 
eklentilerine) rıza hilâfına veya
hile ile veya gizlice girmeyi veya 
rıza ile girdikten sonra rıza hilâfı
na veya hile ile veya gizlenerek 
çıkmamayı da konut dokunulmazlığını 
ihlâl suçu saymıştır. Bu şekilde bir 
düzenleme ile TCK. konut yanında 
konutun eklentisini de korunan mahal 
olarak belirtmiştir.

Yargıtay
"Şahsi

edilmiş

saymaktadır. 
kararında(43), 

tahdit

Mehaz 1889 İtalyan Ceza Kanununun 
157 ve 158. maddelerinde(45) olduğu 
gibi "müştemilât" (dependance) kavra
mına yer veren TCK. müştemilâttan ne 
anlaşılması gerektiğini belirtmemiş
tir.

Belirtelim ki her müşahhas olayda 
bir yerin müştemilât sayılıp sayıl
mayacağına karar verecek olan hâkim, 
bu mahalle girilmesi durumunda konut- 
takilerin şahsi hürriyet, huzur ve 
sükunlarının ihlâl edilmiş olmaları 
halinde o mahalli müştemilât sayacak
tır. Bu ilk tesbitten sonra kanun 
tarafından tanımlanmayan müştemilât 
kavramının incelenmesine geçebiliriz.

1. Bir yerin müştemilât sayılması 
oranın konuta bitişik veya onun 
yakınında bulunmasına bağlı değildir. 
Şüphesiz konuta bitişik veya onun 
yakınında olan mahaller (örneğin 
balkon(46), koridor(47), evin sokakla 
bağlantısını sağlayan etrafı açık 
merdivenler ve burdan sonraki dış 
kapı önünde bulunan sahanlık(48), 
etrafı çitle çevrili avlu(49), eve 
ait etrafı duvarla çevrili bahçe(50) 
müştemilâttır.

Girildiğinde konutta oturanların 
sükun ve huzurunun bozulduğu konuta 
bitişik olmayan hatta tundan uzak 
bir yer de (örneğin bir bahçe için
deki yazlık istirahat mahalli, çardak 
vs.) müştemilât sayılabilir. Çok 
büyük bir malikânenin uzak bir yerin
deki yazlık bir kulübe müştemilâttan 
sayılamaz(51).

2. Hak sahibinin başkalarının 
girmesine rızasının bulunmadığını 
gösterecek şekilde bir mahalle ilgili 
tedbirler 
etrafını çitle,
oranın müştemilât sayılmasını kolay
laştırıl 52) . Belirtelim ki,

Konutla ilgili bu açıklamalardan 
sonra söz konusu kavramı şu şekilde 
tanımlayabiliriz: Gece istirahatine 
tahsis edilmesi, yapı şekli, devamlı 
bir şekilde kullanılması, 
gerçekleştiği anda içinde bulunulması 
önemli olmayan, dış alemden ayrıldığı 
izlerini taşıyan ve kişi veya kişile
rin halen ve fiilen yaşamsal faali
yetlerini geçirdikleri her yer konut
tur.

fiilin

alması (örneğin oranın 
duvarla çevirmesi)f

alınan

i
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muayenehanesini
İş Kanununun 1 inci maddesinin l. 
fıkrası işyerini "işin 
yer" olarak tanımlamıştır, 
işyerinin kapsamını tam olarak belir
lemediğinden aynı maddenin 2. fıkrası 
"işin niteliği ve yürütümü bakımından 
işyerine bağlı 
dinlenme, 
uyku, yıkanma, 
beden ve mesleki eğitim yerleri ve 
avlu gibi sair eklentiler ve araçlar 
da işyerinden sayılır." hükmünü 
getirmiştir(57). Buna göre doktrin, 
işyeri kavramını, asıl işyeri, asıl 
işyerine bağlı bulunan yerler, eklen
ti ve araçları kapsayan bir tütün 
olarak ele almaktadır(58).

bbb) Sendikalar Kanununa göre 
işyeri kavramı:

Sendikalar Kanununun 2 nci madde
sinin 8 ve 9. fıkraları işyerini iş 
Kanununa paralel bir biçimde düzen
lemiştir.

ccc) Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre işyeri kavramı:

5 inci maddesinde işyerini "... 
sigortalıların işlerini yaptıkları 
yerler" şeklinde tanımlayan Sosyal 
Sigortalar Kanunu, İş Kanununda 
olduğu gibi "işin niteliği ve yürü
tümü bakımından işyerine bağlı bulu
nan yerlerle dinlenme, çocuk emzirme, 
yemek, uyku, yıkanma, muayene ve 
bakım, beden veya mesleki eğitim 
yerleri, avlu ve büro gibi diğer 
eklentiler ve araçları da" işyeri 
saymıştır. Böylece işyeri kavramı İş 
Kanunu açıklanırken de belirtildiği 
gibi asıl işyerini, işin niteliği ve 
yürütümü bakımından asıl işyerine 
bağlı bulunan yerleri, eklenti ve 
araçları içermektedir. Kanunda sayı
lan eklentiler sınırlı bir biçimde 
değil, örnek olarak sayıldığından 
işyeri ve işin görülmesi ile bağlan
tıları bulunan Öbür yerler de işyeri
nin eklentisi olarak kabul edilebi
liri).

kapsamaktadır(56).tedbirlerin mutlaka sağlam ve aşıl
ması mümkün olmayacak şekilde olma
larına gerek yoktur. Hatta bu tedbir
lerin, maddi olması da şart olmayıp, 
psişik bir engel veya işaret kâfi- 
dir(53). Ancak bir yerin etrafının 
çevrilmesi onun her zaman müştemilat 
sayılmasını gerektirmez. Bu bakımdan 
girildiği takdirde konut sakinlerinin 
huzur ve güvenliğini bozmayan, onla
rın
konuta 
yazlık
sayılamaz. Bu gibi mahallerin müşte
milât sayılmadığı durumlarda failin 
TCK. 520. maddesine göre cezalandı
rılması mümkündür(54).

Bütün bu açıklamalardan sonra 
müştemilâtı şu şekilde tanımlayabi
liriz: Konuta bitişik veya yakın 
olması şart olmayıp, dış dünyadan 
belirli işaretlerle ayrılan ve rıza 
hilâfına girildiğinde konuttakilerin 
huzur ve sükununun bozulduğu yerler 
müştemilât sayılır(55).

cc) İşyeri:
İşyeri hukukumuzda değişik kanun

larda düzenlenmiştir. 1475 sayılı İş 
Kanunu (m.l), 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu (m.2), 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu (m.2) işyerini 
tanımlamışlardır. "Ticari işletme" 
kavramına yer veren 29.6.1956 ve 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, söz 
konusu kavramı tanımlamayarak nere
lerin "ticari işletme" sayılacağını 
belirtmiştir.

aaa) İş Kanununa Göre işyeri 
kavramı:

yapıldığı 
Bu tanım

bulunan
çocuk emzirme,

yerlerle, 
yemek,

muayene ve bakım,
tedirgin olmasına yol açmayacak 

uzak bir mesafede bulunan 
bir kulübe müştemilâttan

İşyeri, arsa, bina, makina, 
tezgah, malzeme gibi eşya, patent ve 
alacak hakları gibi haklar, tecrübe, 
buluş ve müşterilerle olan ilişkiler 
gibi maddi olmayan değerlerden olu
şur. Bu unsurlara ayrıca beşeri 
işgücü (emek) unsurunu da eklemek 
gerekir. Ancak bütün bu unsurların 
birarada bulunması da yeterli değil
dir. İşverenin bunları belli bir 
amaçla sürekli olarak bir arada 
bulundurması gereklidir. İşte işyeri, 
bir işverenin maddi olan ve olmayan 
araçlarla belirli bir teknik 
gerçekleştirmesine yarayan ve sürek
lilik gösteren organize edilmiş bir 
bütündür. Bu tanıma göre işyeri ev 
dışındaki bütün yerleri, 
avukatın yazıhanesini,

ddd) Türk Ticaret Kanununa göre 
ticari işletme kavramı:

Ticaret hukukunun temelini teşkil
Türk Ticaret 

Kanunun
amacı

eden "ticari işletme"
Kanununda tanımlanmamıştır.
11 inci maddesinin 1. fıkrası "tica
rethane veya fabrika yahut ticari 
şekilde işletilen diğer müesseseler,

örneğin
doktorun

54



ticari işletme sayılır." demiş, 12 
nci maddenin 1. fıkrası 12 bend 
halinde ticarethane sayılacak müesse- 
selere yer vermiş, aynı maddenin 2. 
fıkrası ise fabrikacı lığı "ham madde 
veya diğer malların 
sair teknik vasıtalarla işlenerek 
yeni veya değerli mahsuller vücuda 
getirilmesi" biçiminde t anLm) amış,
13 üncü madde ise "ticari şekilde 
işletilen diğer müesseseler"in hangi 
hallerde ticari işletme sayılabile
ceğine ilişkin bazı kıstaslar vermiş
tir. 17 nci madde hangi tür işletme
lerin ticari işletme sayılamayacağını 
olumsuz bir şekilde açıklamıştır.

gibi hususi mahaller" ibaresine yer 
vermesi, ticaretgâhları veya idare
haneleri konuttan saymadığına bir 
delil teşkil eder. Doktrinde(61) 
Yargıtay Ceza Kanunu Komisyonu tara
fından 194 üncü maddenin sonuna 
ilâve edilen bu hükmün yerinde olma-

hükümdığı ve bu gereksiz ekleme 
nedeniyle kanunkoyucunun hj yerleri 
meskenden saymadığı ileri sürülmüş
tür. Bu bakımdan bir avukatın yazı
hanesi, bir doktorun muayenehanesi 
veya bir tüccarın ticarethanesinde 
ayırdığı çalışma odası gibi yerler 
korunmadan yoksun kalmaktadır.

İşyerlerinin Türk Ceza Kanununa
göre korumasız kaldığını ve bunun da 
çok sakıncalı olıî'iu belirten 
yukarıdaki ç. :• karşılık kanaati-

mahallin

Belirtilen bu hükümlerden yarar
lanarak ticari işletmenin unsurları 
şu şekilde sıralanabilir: Kazanç
sağlamayı hedef tutma, işletmenin 
devamlı bir nitelik taşıması, belirli 
bir çapı aşma Çc-naf faaliyetini 
aşma, ticari
çalışmayı gerektiren hacim ve önemde 
iktisadi faaliyetin konu alınması).

Unsurlar gozönüne alınarak ticari 
işletme şöyle tanımlanmıştır: "Kazanç 
sağlamak ve devam niyeti ile esnaf 
işletmesi sınırlarını aşan ölçüde 
ticarethane ve fabrika işletmeleri 
ile, aynı amaçlarla ticari metod ve 
organizasyonla çalışmayı gerektiren 
hacim ve öl faali
konu seçen diğer müesseseler, ticari 
işletmedir."(60).

dd) İşyeri-konut dokunulmazlığı

bu amaca münha
sıran tahsisi şart d r. Kişile-

yaşamsal ' maliyetlerini geçirdik
leri yer de konut sayılır. Bir avuka
tı;: yazıhanesi, bir doktorun muayene
hanesi veya bir tüccarın ticarethane
si veya çalışma odası gibi işyerleri 
korunmadan yoksun kalmaktadır. Bu 
ise aslında kişi hürriyetini korumaya 
yönelik konut dokunulmazlığını ihlâl 
suçunun amacı ile bağdaşmayacaktır. 
Kanunkoyucunun amacının da işyerle
rini konut dokunulmazlığını koruyan 
hükmün dışında bırakmak istediği 

TCK. 194/3'deki "efradın 
idarehaneleri 
ibaresi mehaz

düşünülemez. 
ticaretgâhları veya 
gibi hususi mahaller"
İtalyan Kanununda da yer almamıştır. 
Bu nedenle karışıklıklara yol açan 
bu son fıkranın kaldırılması yerinde 
olacaktır. Bu fıkra kaldırılmadan da

sadece 194

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 
birçok yabancı kanun "işyerlerini"de 
konut dokunulmazlığını ihlâl suçları 
içinde korumaktadır. Türk Ceza Kanunu 
fertlerin işledikleri konut dokunul- 

ihlâl suçunda
korunduğuna ilişkin

mesken-işyeri ayırımının 
üncü maddede memurla .ilgili olarak

193 üncü madde(m.193)mazlığını 
"işyerlerinin" 
açık bir hükme yer vermediğinden, bu 
hususla ilgili olarak iki şekilde 
düşünülebilir.

getirilmiş olduğu, 
açısından bu ayırımın yapılamayacağı, 
193 üncü maddedeki mesken kavramının 
ticaretgâh ve idarehaneyi (işyeri) 
de kapsadığı düşünülebilir. Ancak

hukuku alanında açık düzenleme-Mehaz Kanunun 158 inci maddesini 
karşılayan ve memurların konut doku
nulmazlığını ihlâl suçlarını düzenle
yen Türk Ceza Kanununun 194 üncü
maddesinin son fıkrasında,

"efradın ticaretg alıl arı 
idarehaneleri gibi" Özel yerler- 

194 üncü mad-
f ıkrasmda konut (mesken)

ceza
lere gitmek çok daha uygun olacak
tır (62).

SONUÇ
Mehaz Kanunu açıklayan ve konut 

kavramının geniş anlaşılmasına taraf- 
olan müellifler (Florian, Carrara) 

Alman Hukukunun etkisi altında ferdin 
şahsi ihtiyaçlarını gerçekleştirdiği 
her yerin ve tu arada işyerlerinin 
konut kavramına dahil olmasını savu-

mehazda
bulunmayan
veya
den bahsedilmektedir. tar
denin 1.
kavramına yer veren kanunkoyucunun, 
maddenin son fıkrasında ayrıca "efra
dın ticaretgâhları veya idarehaneleri
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efradın ticaretgahları veya idare
haneleri gibi hususi mahaller" ibare
sinin diğer bir deyişle 194 üncü 
maddenin son fıkrasının kaldırılması 
yerinde olur. Yukarıda da belirttiği
miz gibi bu fıkra kaldırılmadan da 
mesken-işyeri ayırımının sadece 194 
üncü maddeyle sınırlandığı, 193 üncü 
madde açısından bu ayırımın yapıla
mayacağı , 193 üncü ^ maddedeki mesken
kavramının ticaretgâh ve idarehaneyi 
(işyeri) de kapsadığı düşünülebilir. 
Bununla beraber yukarıda da vurgula
dığımız gibi ceza hukuku alanında 
açık düzenlemelere gitmenin en doğru 
yol olduğunu zannediyoruz.

FlorianBu müelliflerdennurlar.
düşüncesini ferdin, 
de hürriyetinin 
fiillere muhatap olabileceği savıyla 
açıklamaktadır(63). Gerçekten kişinin 
faaliyetine ayrılmış işyerlerine rıza 
hilafına, hile veya gizlice girme 
veya giripte çıkmama konutun ihlalinde

hürriyete bir 
saldırı teşkil edeceğinden, bu mahal
lerin 193 üncü madde hükmü ile korun-

Kanunkoyucunun 
korumasız

iş malı al ler inde 
ihlaline yönelik

olduğu gibi ferdi

ması uygun olur, 
amacının 
bırakmak
bakımdan kanaatimizce mehaz kanunun 
158 inci maddesinde yer almayan

da işyerlerini 
istediği düşünülemez. Bu
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dırılması ve bir 
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hâkimin takdirine bırakılmasının en

teklifi

izah edilmemesi
gerektirmiştir.", 4.CD.

M. Muh t ar Çağl a- 
tâdilleriyle birlikte 

notlu ve içtihatlı Türk 
C.II, madde, 125-413, 
s.479; " kal-

mahallin konutun
yayla evi 

olduğu iddia edilen evin, suç tari
hinde

• • •

terkedilmiş 
tahkik edilerek.

olup olmadığı 
âdet icabı kışın 

kullanılmadığı anlaşıldığı takdirde, 
mesken masuniyetini ihlâl

uygun hal 
nihai

tarzı olacağı
metinde benimsendi. Böylece 

bir mahallin müştemilât olup olmadığı 
hususunda karar

kasdı
nazara alınmaması 

gerektirmiştir."
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bozmayı 
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yetkisine
sahip hâkim her müşahhas olayda bJ 
tesbiti yaparken bir mahalle giriş 
halinde

verme4.CD. 
Çağlayan,

hürriyet,konuttakilerin
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BİRLİĞİ’NDE EKONOMİK SİSTEMDEKİ 
DÖNÜŞÜMÜ HAZIRLAYAN UNSURLAR

SOVYETLER

Doç.Dr. Vildan SERİN
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dalı Öğretim Üyesi
Marmara 
Ekonomi Anabilim

GİRİŞ
Sovyetler Birliği'nde 1917 ihti

lâlinden itibaren sürdürülen iktisadi 
sistem, 24 Eylül 1990, Yüksek Sovyet'
teki oylamada 11 hayır oyuna karşılık 
323 evet oyuyla kabul edilen Şatalin 
ekonomik plânıyla tarihe karışmıştır. 
Yüksek Sovyet, Gorbaçov’a ekonomik 
reform paketini uygulayabilmek için 
olağanüstü geçiş dönemi, yetkilerini 
veren karar tasarısını da 
etmiştir. Aşırı reformcu kabul edilen 
Boris Yeltsin’in de desteklediği 
Şatalin Plânı uygulamalarına 1 Ekim 
1990 tarihinden itibaren geçilecektir. 
Bu reform paketi ile, Sovyetler 
Birliği'nde özel teşebbüse ağırlık 
verilecek, ferdî mülkiyet hızla 
yaygınlaştırılacak, 
rekabet edebilecek şirketlerin oluş
ması sağlanacaktır. 500 gün içinde 
ülkenin serbest piyasa ekonomisine 
geçmesini öngören bu tedbirler pake
tinde, 200 devlet işletmesinin tasfi
yesi, 60 tanesinin özelleştirilmesi, 
bütçe açığının % 95 oranında kapatıl
ması, 1 Kasım 1990'da Moskova'da bir 
menkûl kıymetler borsası 
hedefleri yer almaktadır.

bilmesi için, devlet dükkânlarının 
özel işletmelere devredilmesi, KGB'- 
nin bütçesinde % 10 indirim yapıl- 

sübvansiyonların kaldırılması, 
yükseltilmesi ve Sovyet

kredi

ması, 
faizlerin
Dünya Bankası' nm hükümete 
vermesinin kanunla yasaklanması gibi 
tedbirlerin alınması öngörülmektedir.

İkinci safhada, (100-250 gün 
arası) sadece et, ekmek ve enerji 
gibi mal ve hizmetler dışında fiyat 
serbestisine geçilmesi, üçüncü safha
da (250-400 gün arası) piyasanın 
istikrara kavuşturulması, endüstrinin 
% 40'ınm özelleştirilmiş olması, 
bağımsız işçi sendikalarının kurul
ması plânlanmaktadır. 
ise, endüstrinin % 
mülkiyete geçmesi, işgücünün serbest
çe dolaşımına izin verilmesi, kurum-

ancak gelir 
tutulması 

plânı

kabul

Son safhada 
70'inin özelbirbiri ile

lar vergisi konulması, 
vergisinin düşük oranlı 
hedeflenmektedir. Şatalin
Sovyet toplumunun, Bolşevik ihtila
linden beri uygulamakta olduğu ikti
sadi sistemi değiştirmektedir. 
langıçta, plânlı sosyalist ekonomiyi 
"yeniden yapılandırma" için 
çıkmış olan Gorbaçov şimdi, ülkesin-

ekonomisinı

Baş-açılması
yola

Sovyet lideri Gorbaçov'un danış
manlarından Şatalin serbest piyasa 
ekonomisine geçiş sürecinin tamamlan
ması için dört safhalı bir plân 
hazırlamış bulunmaktadır. Buna göre, 
1 Ocak 1991 tarihine kadar 100 milyar 
rublelik bütçe açığı, devletin harca
maları kısılarak

deki
yönlendirmeye çalışmaktadır.

serbest piyasa

Gorbaçov
mirası

Sovyetler 
yönetimi,

Birliği'nde 
Marksist-Leninist

reddederken, dünya politikalarını da 
önemli ölçüde değiştirmektedir. Doğu 
Avrupa'da liberalleşme ve milliye " 
çilik hareketleri çığ gibi büyürken,

ve özelleştirmeden 
5 milyara 

indirilecektir. Bu hedefin gerçekleşe-
sağlanacak kaynaklarla
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haritalar da değişmekte, iki kutuplu 
dünyadan, çok kutuplu bir dünyaya 
doğru geçilmektedir. Bütün bu değiş
meleri, sadece 1985'te Çernenko’nun 
ölümüyle yönetimi devralan Gorbaçov'a 
bağlamak eksik bir 
olacaktır. Aslında, 
baren mevcut balinan reform özlemini; 
Gorbaçov fiili hale 
Gorbaçov'un glastnost ve perestroika 
politikalarını hazırlayan -iktisadi 
faktörler, teknolojik 
bilgi çağının etkileri, kıt kaynak
ların israfı ve aşırı çevre kirliliği
nin sebep olduğu problemler,insan hak 
ve hürriyetlerinin olmayışı gibi- pek 
çok sebepler bulunmaktadır. Bu çalış
mamızda bunlardan sadece iktisadi 
faktörler üzerinde durulacaktır.

leştirilmesine yol açmakta, teşebbüs 
kabiliyetlerini yok etmektedir.

Sovyet sisteminin sanayi toplu- 
uyurn sağlayamaması İktisadî 

yapının fosilleşmesine sebep olmuş
tur. Tabiî kaynakları çok zengin 
Sovyetler Birliği1nde komünizm, 
yileşme sürecinde İnsanî ve İktisadî 
faturası çok ağır olmakla birlikte, 
başarılı olmuştur. Ancak sanayi 
toplumu teşekkül ettikten sonra, 
yeni yatırım yapmaktan, ekonomiyi 
genişletmekten daha çok; verimliliğin 
ön plâna geldiği dönemde, sosyalizm 
tıkanmıştır. Sovyetler Birliği1nde 
Lenin dönemi iç savaşlarla geçmiş, 
Stalin döneminde büyük bir İktisadî 
kalkınma sağlarmış ti ir. Savaş sanayii
ne dayalı kışla disiplini içindeki

- ü milita-
e olmuş alarmın

sonucunda Sovyetler Birliği üretim 
açısından ikinci büyük sanayi devleti 
haline gelmişti. Bununla birlikte 
kalite ve teknoloji yönünden son 
derece geriydi. 1955'te Vulkalin, 
Komünist Parti'sine sunduğu raporda, 
"yılda 13,5 milyar ruble değerinde 
tüketim ve ağır sanayide defolu mal 
üretildiğini" açıklamıştır. Bu rakam 
Kruşçev döneminde 25 milyar ruble'ye, 
1989 yılında da 150 milyar ruble'ye 
çıkmıştır(2).

muna
değerlendirme 

Krusçev'den iti-
sana-

getirmiştir.

ilerleme ve

I- MERKEZİ PLÂNLAMANIN YETERSİZ
LİKLERİ

Sovyet ideolojisine temel teşkil 
eden Marksist sisteme göre, Özel 
mülkiyet, ihtilâlle ortadan kaldırıl
dıktan sonra, herşeyin sahibi olan 
devlet "akılcı" bir plânlama ile 
üretimin "kar'a" göre değil "ihtiyaca 
göre" yapılmasını sağlayacaktı. Bu 
teorik yaklaşım gerçeklerle bağdaş
mamaktadır. geliştikçe 
ileri sanayi toplumlar.! haline gel
dikçe üretilen mal sayısı artmıştır. 
Ayrıca her bir mal diğerinin "girdi"si, 
hammadde veya ara maddesidir. Bunların 

üretileceğini 
plânlama ile hesaplamak mümkün değil
dir.

Toplumlar

Merkezi planlamanın bir noktadan 
imkânsızlığı sebebiyle 
dengesizlikler meydana 

Sovyetler Birliği'nde,

itibaren 
ekonomide 
gelmektedir. 
araba lastiği .ihtiyacıyla otomobil 
ihtiyacı arasındaki denge piyasa 
mekanizmaları olmadığı için kurulama
makta, ya lâstik stokları veya 
kuyruklar ortaya çıkmaktadır. Binler
ce kilometre ötedeki fabrikanın kaç 
çivi, kaç ayakkabı yapacağı merkezden 
tesbit edilmektedir. Sonuçta ya çivi 
ya ayakkabı kıtlığı çekilmekte ya da 
ihtiyaçtan fazla 
satılamanıakta 
türlü arz talep dengesi sağlanamamak
tadır (3). Bütün bunlar,
verimliliği menfî yönde etkileyerek, 
düşürmektedir.

merkezikadarne

Gorbaçov'un Baş Ekonomik Danış
manı Ermeni asıllı Agambekyan'm 
verdiği bilgiye göre, S.S.C.B.'de şu 
an 24 milyon İktisadî ünite bulunmak
tadır (sanayi teşebbüsleri, gişeler, 
kolhozlar, solhozlar). İtalyan sosya
list iktisatçı Antonino Carlo 
yide 30 bin işlem yapan 1 milyon adet 
dev bir bilgisayar terminali olsa 
bile, Sovyetler Birliği için bütün ou 
İktisadî ünitelerin girdisini çıktı-

maliyetini, ücret- 
hesaplaması 

demektedir(l).

uzun

"sana-

üretilen mallar 
is raf ed i İmek te, bir

iktisadısini, üretimini, 
leri, verimliliği v.s. 
mümkün değildir"
İktisadı büyümedeki düşüşün en önemli 
nedenlerinden biri, bu sözünü ettiği
miz merkezî plânlama ile 
yönetilmesidir. Herşeyin 
rasyonel olarak idare edilmesi fert
lerde rasyonel hareket 
tercihlerde bulunma vasıflarının kör-

II- VERİMLİLİKTEKİ DÜŞÜŞLER
Sovyetler Birliği'nde Lenin ve 

Stalin döneminde uygulanan ektansif 
sanayii politikalarıyla bir sanayii 
toplumu kurulmuşsa da 1950'lerden

S.S.C.B.
merkezden

huretme,
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Özellikle köylüler hiçbir ekonomik 
güce sahip değillerdi. Fakat Stalin 
döneminde köylüler ve işçiler birlik
te askeri disiplin içinde militarize 
bir güç olarak yönetilmişlerdir. 
Oscar Lange gibi Doğu Avrupa iktisat! 
çıları,
iktisatçılar "kapitalizmin " seferber
lik ekonomisi veya savaş ekonomisi 
metodlarınm Sovyetler Birliği-nde 
bütün sistem boyunca uygulandığını 
bildirmektedirler. Nitekim o zamanki 
İktisadî literatüre baktığımızda, 
tembel bir işçi veya çalışmayan bir 
işçi "sabatör" olarak suçlandırıl
maktadır. Sistem o kadar militarize 
edilmiştir ki tembel bir işçi cephede 
uyuyup kalan bir asker gibi görülmüş
tür. Merkezî planlama da elektrik 
cephesi, buğday cephesi gibi askerî 
kavramlar kullanılarak yapılmıştır(6).

İşgücü sürecindeki performansın 
yapısındaki bozulma, işteki düşük 
kalite de görülmekte, bu da el emeği 
mallarda daha çok dikkati çekmekte
dir.

düştüğüveriminekonomidesonra
görülmüştür. Nitekim 1913'te Çarlık 
Rusya'sında verimlilik, Amerikan 
ekonomisinin verimliliğinin % 24.2'- 
sine eşit iken bu oranı 
21'e inmişti(4).

1955'te %
Raymond Aron gibi Batılı

Sovyetler Birliği, üretimde 1000 
dolar GSMH artışı için B.Almanya ve 
Fransa'nın yaklaşık üç misline yakın 
enerji ve çelik tüketmekte, İngiltere 
ile çelik tüketimi mukayese edil
diğinde ise 4 misline yaklaşmaktadır. 
Buna karşılık aynı rejimi paylaşan 
Doğu Almanya ve Polonya'da SSCB'ne 
benzer israf ve verimsizlik görülmek
tedir (5).

Sovyetler Birliği'ndeki verimsiz- 
önemli sebeplerinden biri 

ve kontrol
ligin en
de işgücünün yönetim 
metodlarınm çok karmaşık ve hatalı 
oluşundan kaynaklanmaktadır. Vasıflı 
işgücünün, vasıfsız işgücünün ve
kalitenin kontrol tekniklerinin
yeniden gözden geçirilmesi ve refor
mu; Brejnev döneminden beri tartışıl
maktadır .

artmasıişgücünün sayısının
maliyetleri de artırmaktadır. Mali
yetlerin kontrolü de bürokrasiyi 
çoğaltmakta, masrafları artırmakta
dır. Bu ayrıca, elit sınıfı gücünün, 
üretici güçlerinin etkin şekilde 
yönetimine bağlı olduğunu da ortaya 
koymaktadır. "Üretimin sosyalizas
yonunun, işçilerin gücünü yükseltir", 
görüşü, bu durumda büyük bir çelişki 
yaratmaktadır.

Gerçekte bütün problemler, geriye 
gidildikçe emeğe ve kontrol mekaniz
malarına dayanmaktadır. Yeni tekno
loji girişindeki yavaşlama, ödemeler
deki eşitlik, aşırı istihdam, geniş 
ölçüde açık veren bu açığı tanzim 
edilen teşebbüslerin varlığı, teşebbüs 
yöneticilerini yetersiz hale getir
mektedir. Yöneticiler, âdeta işçiye 
teslim olmuş durumdadırlar. Özellikle 
Brejnev döneminde elit sınıf, işçileri 
yönetmektense işçiye teslim olmayı 
tercih etmiştir. Kosijin dönemindeki 
başlangıç reformlarının ise, uzun 
dönemde çok az etkisi olmuştur. Bu 
değişim, yapının kontrol mekanizması 
üzerinde lehte bir etki yaratmıştır. 
Bunlar, Kruşçev döneminde ortaya 
konan kontrol metodlarından çok 
farklıdır. Brejnev dönemi ise Stalin 
dönemiyle daha fazla zıtlık göster
mektedir. Elitlerin görüşüne göre, 
işçiler ya zor kullanarak yoğun 
şekilde birleştirilmiş bir sistem 
içinde, İdarî tedbirlerle veya piyasa 
aracılığı ile kontrol edilebilir. Üç 
farklı dönemde bunlar denendikten 
sonra piyasanın tercih edilen bir 
çözüm olduğundan hiç şüphe kalmamış
tır. Uygulamada problemler ise 
işçiler veya köylüler ile direkt 
uyuşmazlıklarda ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak, etkinlik, verimli
lik düşmektedir, hattâ işçileri 
üretimi direkt sabote etmekte, işten 
kaçmaktadırlar.

III- İKTİSADÎ DURGUNLUK
önemliSovyet ekonomisinin en 

ekonomik problemleri verimsizliğe ve 
buna bağlı olarak da İktisadî büyüme
deki düşmeye bağlıdır. Kalitesiz 
malların üretimi her ne kadar büyüme

gibihızında artış yaratıyormuş 
görülse de, aslında satılamayan mal 
stokları büyümektedir. Brzezinski'nin

bazıSSCB'de
----------- teşebbüsler, müşteriler
için değil, depolar için çalışmak
tadır (7) .

de belirttiği gibi, 
İktisadî

organ ı 
1988 günlü

Sovyet sendikalarının 
Trud gazetesinin 13 Mart
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nüshasında yazıldığına göre, "tüketim 
mallarının yaklaşık % 14'ü, kötü
kaliteleri yüzünden satışa sunulmadan 
atılmaktadır(8). 
ekonomisindeki kötüleşmenin, 
şen GSMH
olduğunu, boş rafları ve uzun kuyruk
ları izah etmektedir"(9).

Stalin döneminde, daha çok işçi 
ve hammadde 
tesis kurmak 
"ektansif" 
politikaya 
kaynak
Çek reformist iktisatçı otta Şile, 
kollektivist, 
modeli ekonomiyi "azamî çalışma ile 
asgari sonuçlar almak" tarzında 
tanımlamaktadır.

ve teknoloji israf edilerek ekstansif 
bir metodla gerçekleştirilmiştir. Bu 
nedenle daha sonraları 
büyüme azalmaya başlamıştır, 
yanısıra strateji, tüketim malları 
üreten kolların ikinci plânda kalma
sına yol açmıştır. Bütün bunlara 
kötü yönetim, merkezi plânlama mode
linin özünde varolan mahzurlar, özel 
mülkiyetin, kişisel çıkar motifin 
olmayışı da ilâve edilince Sovyet 
Rusya'nın iktisadi duraklaması ortaya 
çıkmıştır. Sovyetler Birliği, ekonomik 
kalkınmanın nihaî hedefinin insanın 
ekonomik refahı olduğunu göremediği 
için, halkın hayat standardı devamlı 
düşmüştür. Bu da sosyo-kültürel 
problemlerin b:iv. kolaylaştır
mış , ülkede a.' koi i /:., rü vet, hırsız
lık çığ gibi artmıştır.

ekonomide 
BununBu durum Sovyet 

kötiile- 
rakamlarından daha derin

kullanarak, 
şeklinde

politika yerine entansif 
geçilemediği için bu 

israfı giderek büyümüştür.

daha çok 
uygulanan

merkeziyetçi, Sovyet

Sovyetler Birliği’nin tüm tarihi 
boyunca ekonomide en kritik ve en 
zayıf alanı, tarım olmuştur. Halbuki 
Rusya yüzyıl önce dünyanın en büyük 
iki tahıl ihracatçısından biri idi.

yılların

İktisadi i büyümedeki durgunluk, 
Paul Kenned rin "İmparatorlukların 
Yükselişi ve çöküşü" adlı eserinde 
belirtildiği gibi imparatorluk1arın 
tabii hayatlarının bir sonucudur. 
Bir başka ifadeyle, ülkeler güçlen
dikçe genişler ve yayılırlar. 5u 
yayılma merkezden ekonomik kuvvet 
tarafından desteklenmezse, o zaman 
yük olmaya başlar, ekonomik kuvvet 
zayıfladıkça füzülme başlar, istik
balini garantilemek için yükselen 
balonun kum torbalarını atması gibi 
Sovyetler Birliği önce 
yıllık ekonomik 
doları aşan Doğu Avrupa ülkelerini 

S.S.C.3.1ere yavaş 
vererek kendi

karşılık 1970’liBuna
başından bugüne her yıl dışarıdan on 
milyonlarca ton buğday ve mısır alma 
gereği duymuştur.

Stalin'in ölümünden beri her Rus
lideri tarım üretiminde artış yapmayı 
vâad etmesine rağmen, tarım sektörü 
iyileştirilememiş t. ir. Devletin toplam 
yatırımlarının hemen hemen % 30'unu
kapsayan ve işgücünün % 20'sinden
fazlasını istihdam eden tarımı koru
mak için SSCB her yıl 78 milyar 
dolar yatırım yapmak ve 
fiyatlarını 50 milyar dolar 
harcayarak desteklemek zorundadır. 
SSCB buna rağmen bir zamanlar sahip 
olduğu .ihracatçı niteliğinden gittik
çe daha fazla uzaklaşmaktadır(10). 
Hattâ ihracat yapmak yerine verimdeki 
kendi açığını kapamak üzere tahıl ve 
et ithalatına milyarlara varan sağlam 

akıtmak gereğini duymaktadır.

üzerinde
yükü 200 milyar

atarak, 
yavaş
İktisadî yapısını kurtarmaya çalış
maktadır.

sonra
bağımsızlıkyiyecek 

daha

IV- ARTAN SAVUNMA HARCAMALARININ 
SEBEP OLDUĞU BÜTÇE AÇIKLARI

Sovyetlerin 1949'da kendi
yapmaları ile başlayan

atom
bombalarını 
silâhlanma yarışı, öncelikle ABD ve

olmakBirliği arasında 
tütün dünyada bütçe 

harcamalarına ayrılan payın
1965

Sovyetler 
üzere

para içindeözellikleBirliğiSovyetler
besin ve maddeleri 
malları alanında büyük sıkıntı içirç- 
dedir ve yetmiş üç yılda tüketici, 

tüketim standartlarının çok

savunma
yükselmesine sebep olmuştur.

saldırısından sonra Sovyetler 
atom silahlarıyla donatılmış u^ak 
gemileri oluşturarak, rekabeti deniz
lerde sürdürmeye başlamışlardır. Her 
iki süpergüç arasındaki yarış, bir
birini vok etmeye yönelmiş, bu durum 

Garantili Yok Etme)
başlamıştır.

diğer tüketimve
Süveyş

Batı ’nm 
gerisinde kalmıştır.

1917 ihtilâlinden sonra Sovyet 
Rusya sanayileşmede Batı'ya ulaşmak, 
dışa bağımlılığı azaltmak için 
sanayi stratejisine önem vermiştir.

Ancak böyle bir strateji sermaye

MAD (Karşılıklı 
dive adlandırılmaya 
SaltI (1971), Saitli (1979) stratejik
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bütün problemlerGerçektesilahların siniri andın İmal arı anlaş
malarına rağmen, her iki taraf da iç 
ve dış politik sebeplerle silâh 
yarışını durduramamıştır.

Şu anda S.S.C.B., dünyanın 
ikinci büyük askeri gücüne sahiptir. 
Sovyetler Birliği, "makine yağı, top 
yağı üreten ancak tereyağı üretmeyen" 
bir sistem kurmuştur. Marxist ide
oloji S.S.C.B.'de bir harp devleti 
meydana getirmiştir. Uzay araştırma
larında hiç ihmal edilmeyecek bir 
seviyeye gelmiştir. Ama tarım kesi
minde mahsulün % 65'inin tarlada
çürümesine sebep olmuştur. Bütçe 
içinde savunma harcamalarının payının 
artması, İktisadî yatırımlara ayrılan 
payın azalmasına ve bütçe açıklarına 
yol açmaktadır.

Reagan, Yıldız Savaşları Projesi 
için Amerikan Kongresi'ne baskı 
yaparken, Gorbaçov'un bu projeye 
yetişebilmesi için yılda 60 milyar 
dolara, yarışı sürdürebilmesi için 
yılda 100 milyar dolarlık harcama 
yapması gerekiyordu. Gorbaçov bu 
durumda savunmada füze silâhları ve 
konvansiyonel silâhlara kadar 
bir silâhsızlanmayı ve buradan sağla
nacak tasarrufla ekonomisini finanse 
etmeyi tercih etmiştir.

„ 9®riyç
gidildikçe emeğe ve kontrol mekaniz- 
malarına dayanıyor. Yeni teknoloji 
girişindeki yavaşlama, ödemelerdeki 
eşitlik aşırı istihdam, geniş ölçüde 
açık veren bu açığı tanzim edilen 
teşebbüslerin varlığı teşebbüs yöne
ticilerini yetersiz hale getirmekte
dir. Özellikle Brejnev döneminde 
elit sınıf, işçileri yönetmektense 
işçiye teslim olmayı tercih etmiştir. 
Kosijin dönemindeki başlangıç reform
larının ise; uzun dönemde çok az 
etkisi olmuştur. Bu değişim, 
kontrol mekanizması üzerinde

yapının 
lehte

bir etki yaratmıştır. Bunlar, Kruşçev 
döneminde ortaya konan kontrol metod- 
larından çok farklıdır, 
dönemi ise Stalin dönemiyle 
fazla zıtlık göstermektedir, 
lerin görüşüne göre, işçiler ya 
kullanarak yoğun şekilde birleşti
rilmiş bir sistem içinde, 
tedbirlerle veya piyasa aracılığı 
ile kontrol edilebilir, 
dönemde bunlar denendikten 
piyasanın tercih edilen bir çözüm 
olduğundan hiç şüphe kalmamıştır. 
Uygulamada problemler ise, işçiler 
veya köylüler ile direkt uyuşmazlık
larda ortaya çıkmaktadır. Özellikle 
köylüler hiçbir ekonomik güce sahip 
değillerdi. Fakat Stalin döneminde 
köylüler ve işçileri birlikte askeri 
disiplin içinde militarize bir güç 
olarak yönetilmişlerdir. Oscar Lange 
gibi Doğu 
Raymond Aron gibi Batılı iktisatçılar 
"kapitalizmin seferberlik ekonomisi 
veya savaş
Sovyetler Birliği'nde bütün 
boyunca uygulandığını bildirmektedir
ler. Nitekim o 
literatüre baktığımızda, tembel bir 
işçi veya çalışmayan bir işçi "saba-

suçlandırılmaktadır. 
Sistem o kadar militarize edilmiştir 
ki, tembel bir işçi cephede uyuyup 
kalan ^bir^ asker gibi görülmüştür. 
Merkezî plânlama da elektrik cephesi, 
buğday cephesi gibi askerî kavramlar 
kullanılarak yapılmıştır.

Brejnev 
daha 

Elit-
zor

İdarî

Uç farklı
sonra

uzanan

Gorbaçov, Perestroyka kitabında 
şunları yazmaktadır(11): "İç gelişme
miz için normal barışçı milletlerara
sı şartlara ihtiyacımız 
akıp ^ gidiyor. Değişik görüşler ve 
siyasî inançların savunucuları ile 
temasları

var. Zaman
Avrupa iktisatçıları,

teşvik ediyoruz. Kapalı 
bir toplum farklı görüşlerle karşı
laşmayı teşvik ediyor. Neden, durgun 
totaliter, kafaları çoğulculuk yoluy
la proveke etmek için çalışmaya 
zorlamak için... Bütün ülkeler artık 
her zamankinden birbirine 
dır."

ekonomisi metodlarınm 
sistem

İktisadîzamanki

bağımlı-
tör" olarak

V- İŞGÜCÜNÜN YÖNETİM VE KONTROL
METOTLARI

Sovyetler Birliği'ndeki 
sizliğin en önemli verim-

. sebeplerinden
bin de işgücünün yönetim ve kontrol 
metodlarınm çok karmaşık ve hatalı 
oluşundan kaynaklanmaktadır. 
işgücünün, 
kalitenin

Kruşçev döneminde, Stalin döne
mindeki totaliter kontrol mekanizma
larından İdarî tedbirlere doğru bu 
geçiş olmuştur, 
döneminde de nisbî 
devam

Vasıflı 
işgücünün ve 
tekniklerinin

vasıfsız 
kontrol 

yeniden gözden geçirilmesi 
Brejnev döneminden beri 
tadır.

Bu durum Brejnev 
bir değişmeyle

reform
ve reformu 

tartışılmak- etmiştir.
tecrübesi başarılı olmamış, Shchekiono

Ekonomik
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yaşatılamamıştır. 
lere ulaşılamamış, paranın realizas- 
yonu ile ilgili plânlar gerçekleşe
memiştir. Brejnev döneminde işçilere 
karşı stratejik bir geri çekilme 
dikkati çekmektedir.

Kontrol ve yönetim mekanizmaları
Birincisi 

İkincisi ise 
Direkt kont

roller Stalin döneminin uygulamala
rıdır. İkincisi ise, Stalin 
tatbik edilmiştir.

İşçiler çok büyük ölçekli birim
lerde, birinin hayatı diğerine bağlı 
ve bir potada eritilemez bir yapıda
dır. Sovyetler Birliği*nde işçilerle 
ilgili şu tesbitler yapılmıştır:

- Yıllar boyunca ücretler mute
dil bir oranda artmıştır. 1960*da 90 
ruble'den, 1986'da 216
çıkmıştır.

Belirlenen hedef- karşılık, 1986'dan makina ve teçhizat 
yenileme yatırımları 8.670 milyon 
rubleye gelmiştir. Bu rakamlar farklı 
sektördeki gerçek harcamaları ortaya 
koyar. Yukarıda değinildiği gibi 
hafif sanayi tamamlanmış projelerin 
daha düşük ve üretim rasyo maliyetle
rindeki artışla kötüleşmede daha 
düşük bir paya (yüzdeye) sahiptir, 
bu da yeni ve tamamlanmamış projeler
de büyük harcamalar olduğunu göster
mektedir. O, sermaye hasıla katsayı
larında daha etkin fiyatlama politi
kasının bir

iki grupta toplanabilir, 
"direkt" kontrol1er,
İdarî mekanizmalardır.

sonrası

olduğundanyansıması
beri hafif sanayinin rejiminin külke- 
disi olduğu gerçeğini ortaya koymak
tadır. Bu da elit ve entellektüel
sınıflar için dahi ilginç bir olay
dır. Tüketimden ziyade üretimle, 
makinalaşmayla daha ilgili bir toplum 
ortaya çıkmıştır. Hafif sanayi için 
gerekli makina üretimini bu verimsiz- 
iik
Rejimin temel hatası birimin ferdî 
çıkarları ile organizasyon arasındaki 
çatışmalardan 
Sistemin gelişme merkezi ile kontrol 
merkezi arasında sürekli bir çatışma

birimlerde

ruble'ye fevkalâde güçleştirmektedir.

Alkolizm artmıştır. Alkolizm, 
stresin sonucu olarak ortaya çıkmış
tır. Alkol, işçinin işgücüne olan 
ferdî uyumunu kolaylaştırıcı rol 
oynamıştır. Geçmiş dönemde daha 
öncekinden daha fazla stresli bir 
ortam ortaya çıkmıştır. Bu da işçi
lerin işlerine olan dikkatlerinin 
azalmasından ve psikolojik problem
lerin artmasından anlaşılmaktadır.

İşgücü sürecindeki performansın 
yapısındaki bozulma, işteki düşük 
kalite de görülmekte, bu da el emeği 
mallarda daha çok dikkati çekmekte
dir.

kaynaklanmaktadır.

Bütünbulunmaktadır, 
kontrol edenler ile edilenlerde bir

bulunmaktadır.menf aat
Problem de bunu çözücü bir mekanizma
nın ortaya konulmamış olmasından 
kaynaklanmaktadır.

çatışması

VI- DIŞA KAPALILIK
Dünya ticaretinde de Sovyetlerin 

payı küçülmek tedir. 
göre sanayi mamulleri 
Sovyetler 1973 yılında 11. sırada 
iken, 1985'te Güney Kore, Hong Kong 
ve İsviçre öne geçtiği için 15. 
sıraya düşmektedir(12).

GATT raporuna 
ihracatında

sayısının artması 
Mali- 

bürokrasiyi 
masrafları artırmakta-

Işgucunun
maliyetleri de artırmaktadır, 
yetlerin kontrolü de 
çoğaltmakta, 
dır. Bu ayrıca, elit sınıfın gücünün, 
üretici güçlerinin etkin şekilde 
yönetimine bağlı olduğunu da ortaya 
koymaktadır. "Üretimin sosyalizas
yonunun, işçilerin gücünü yükseltir", 
görüşü, bu durumda tiiyük bir çelişki 
yaratmaktadır.

Sovyetler Birliği dünya ekonomi
sinde zaten az olan gücünü giderek 

1985 yılında. 1980kaybetmektedir. 
yılındaki dış ticaret payının da 
altına düşmüştür.

yandan, Sovyet ekonomisinin
ekonomikOte 

bünyesinde 
sistemde

milletlerarası 
ortaya çıkan gelişmelere 

pararel, hiçbir uyum belirtisi de 
göze çarpmamaktadır. Bunun en dikkate 
değer göstergelerinden bir tanesi, 
Sovyet Ekonomisinin dış ticarette 
aösterdiği başarısızlıktır, 
petrol gelirleri, petrol fiyatlının 
yükselmesi nedeniyle, Sovyetler 
Birliği'ne geniş nispette döviz

etkinlik, verim- 
hattâ işçiler

Sonuç olarak, 
lilik düşmektedir, 
üretimi direkt sabote etmekte, işten
kaçmaktadırlar.

Bir ara,
Bu verimsizlik gerçeği Sovyet 

verileriyle şöyle ifade edilmektedir. 
Hafif sanayi için yenileme yatırım
ları olmasına288 milyonsadece
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araştırmaların Önem kazanması, tele- 
kominikasyonun gelişmesi, dünyanın 
küçülmesi, ekonomilerin ideolojilerin 
önüne
2000'li yıllara yaklaşırken Sovyetler 
Birliği ve diğer demir perde ülkeleri 
düşük iktisadi büyümeleri verimsiz
likleri, yüksek maliyetleri, 
teknolojileri ile değişen dünyaya 
ayak uyduramamışlardır. İnsan hak ve 
özgürlüklerinin, serbest piyasa eko
nomisinin ve katılımcı demokrasinin 
hedef alındığı 2000'li yıllara

kazandırmıştı. Fakat bu durum şimdi 
sona ermiştir. Bugün Sovyetler Bir
liği' nin dış ticaret istatistiklerine 
bakıldığında, tu ülkenin adeta bir 
üçüncü dünya, az gelişmiş ülke man
zarasını gösterdiği dikkati çekmek
tedir. İhracat gelirleri içerisinde

Hammaddeler, 
madenler, tarımsal ürünler ve petrol 
gibi kalemlerdir. Hattâ döviz kazanç
larının yüzde 70'ine varan bir kısmı 
petrol gelirlerinden sağlanmaktadır. 
Bu nedenle, Sovyetler Birliği, ileri 
endüstrileşmiş ülkelerin dünya eko
nomisinde
temin ettikleri yer ölçüsünde bir 
hisse elde edememiştir. Brzezinski, 
buna çarpıcı bir örnek olmak üzere, 
Sovyetler Birliği'nin mamul maddeler 
ihracatı bakımından, bir şehir dev
leti olan Singapur kadar bile dünyaya 
endüstriyel mal ihraç edemeyişini 
hatırlatmaktadır(13).

geçmesine neden olmuştur.

en yüksek kalemler: geri

uyum
göstermek için köklü reform hareket
lerini başlatmışlardır. Başka da 
alternatifleri yoktu.
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Mart 1990, s.24.

Gorbaçov'un ekonomik reformları, 
dünya ile entegrasyonu gerekli kıl
maktadır. Birliği’nde 
kapalı toplumla rejimin yürüyemeye- 
ceğini ilk Kruşçev gördü, fakat 
başarılı olamadı, sonra Andropov bu 
gerçeği idrâk etti ama uygulamaya 
geçemedi. Ondan sonra gelen Çernenko 
her konuda Brejnev'in devamıydı, 
tutucu otoriter ve "herşeyi parti 
yapar, sistemimiz iyidir, reformlara 
ihtiyacımız 
sahipti. Onun yerine Gorbaçov göste
rilince reformları yapabilecek kişi 
budur diye oybirliği ile seçilmiş
tir. Stalin'den beri ilk defa 53

Sovyetler

görüşlerineyoktur"

yaşında Komünist Parti Genel Sekre
terliği 'ne genç biri getirilmiştir. 
Böylece
düzeltmek için IMF ve Dünya Bankası 
kredilerinden yararlanma imkânı da 
doğuyordu.

S.S.C.B.'nin ekonomisini

SONUÇ
Endüstri toplumundan bilgi

toplumuna geçildiği 1980'li yıllardan 
itibaren Marksist ideolojiye dayalı 
Sovyetler Birliği, hızlı ve köklü 
bir değişimle serbest piyasa ekono
misine geçmeye başlamıştır. Bu geçiş
te ideolojinin temelinde yatan, 
"herşeyin billurlaşmış emeğe dayalı 
olduğu" tezinin yetersizliği önemli 
rol oynamıştır. Artık "bilgi toplu
muna" geçen ülkelerde "kıymet nazari- 
yesinin" bilgiye bağlı oluşu, kâr 
motivasyonu, özendirme ile bireysel

Ne w 
the



ESKİ HUKUKUMUZDA BİR HAKSIZ FİİL TÜRÜ OLARAK 

İTLAF

Doç.Dr. M. Âkif AYDIN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Türk Hukuk Tarihi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi

I. GİRİŞ: GENEL OLARAK
İSLAM HUKUKUNDA HAKSIZ FİİLLERİN 

DÜZENLENİŞİ
İslam hukuku meseleci(kazuistik) 

bir metodla doğmuş ve gelişmiş bir 
hukuk sistemidir. Bu yüzden bütün 
haksız fiil nevilerini içine alan 
genel bir haksız fiil nazariyesine 
sahip değildir. Bunun yerine muhtelif 
haksız fiil nevileri teker teker ele 
alınmış ve işlenmiştir. Bu yönüyle 
İslam hukuku, Roma, İngiliz ve bir 
derecede de Alman hukukuna benzemek
tedir .

münde ele alınmış ve burada hırsızın 
cezai sorumluluğuyla birlikte hukukî 
sorumluluğu da incelenmiştir. Diğer 
mala yönelik başlıca haksız fiil 
nevileri olan gasb ve itlaf ise mua
melât
Yalnız itlafın bazı bölümleri özel-

fcölümünde ele alınmıştır.

likie hayvanların vermiş oldukları 
zararlar ve hayvanlara verilen zarar
lar muamelât bölümünde değil, ukûbât 
bölümünde işlenmiştir. Bu haksız 
fiillerden gasp özel bir haksız fiil 
nevidir ve ayrı bir incelemenin 
konusudur. Burada mala yönelik daha 

bir haksız fiil türü olanyaygın
itlaf üzerinde durulacaktır.

İslam hukukunda mevcut bu muhte
lif haksız fiiller incelendiğinde, 
bunların iki kısımda toplandığı 
görülür: Şahsa yönelik haksız fiil
ler,
Şahsa yönelik haksız fiiller ceza 
hukuku
incelenmiştir. Esasen şahsa yönelik 
haksız fiillerde genel olarak cezai 
ve hukuki sorumluluk ayırımı da yok
tur. Bir diğer ifadeyle şahsı teca- 

uğrayan mağdura, gördüğü 
mukabilinde bir para (diyet) ödendiği 
durumlarda bu 
bir tazminat karakterini taşımakta
dır.

II. İTLAF
A. GENEL OLARAK İTLAF

mala yönelik haksız fiiller. OsmanlI Medeni Kanunu diyebile
ceğimiz Mecelle'de gasbdan sonra ele

İkincisibölümünde ele alınmış ve alman haksız fiillerden 
olan itlaf, esasında özel bir haksız 
fiil nevi ise de zamanla gasp ve 
hırsızlık dışında mala yönelik bütün 

fiil nevilerini içine alanhaksız
bir genişliğe ulaşmıştır. Buna göre 
kişinin doğrudan veya dolaylı bir 
fiiliyle bir mala zarar vermesine 
itlâf denildiği gibi, hayvanların ve

de yine

zararvuze

hem bir ceza ve han de

vermesineeşyanın zarar 
itlaf denmektedir. Hatta içerisinde

nisbetenfiillerehaksızyönelik
gelince bunlar İslam hukukunda iki 
ayrı bölümde, Ceza hukuku(ukûbât) ve 
borçlar hukuku(muamelât) bölümlerinde 
ele alınmış ve işlenmiştir. Hırsızlık 

zamanda haddi gerektiren suçlar-

Mala de bulunduğuKas ânı'nin 
sonraki devir bir kısım hukukçuları, 
yalnız mala yönelik haksız fiiller 
için değil, şahsa yönelik haksız 
fiiller için de itlâf terimini kul- 
1anmaktadırlar(l). Mecelle de gasbtanaynı

dan birisi olduğu için ukubât bölü-
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failin fiilinden başkasonra, itlafı ele almış, şahsa yöne
lik olmasını bahse mevzu etmeyerek 
onu geniş kapsamlı mala yönelik bir 
haksız fiil olarak düzenlemiştir.

Mecelle 887. ve 888. maddelerinde 
itlafın iki nevini, "mübaşereten", 
"tesebbüben" itlafı ayrı ayrı tarif 
etmiştir. Bu tarifleri birleştirerek 
Mecelle’ye göre itlafı şu şekilde 
tarif edebiliriz: "Bir şeyi doğrudan 
veya dolaylı olarak itlaf etmek, 
tamamen veya kısmen ortadan kaldır
maktır". Mahmesanî de itlafı "başka
sının malına haksız olarak isabet 
eden ve bir tazmin sorumluluğu geti
ren zararlı iştir" diye tarif etmek
tedir (2). Chehata ise "fizikî bir 
varlığı kısmen veya tamamen yok etme 
işidir ki, Roma Hukukundaki "damnum 
inuria datum"a tekabül eder" diye 
tarif etmektedir(3).

Bu tariflerden belirgin olarak 
üç nokta ortaya çıkmaktadır. Birin
cisi bir kimsenin malına tazmin 
sorumluluğu doğuracak şekilde zarar 
vermek, İkincisi bu zararın haksız 
yani hukuka aykırı olarak meydana 
gelmesi, üçüncüsü de zararın ya 
failin doğrudan(mübaşeret) 
dolaylı bir fiili(tesetfcub) sonucu ortaya 
çıkmasıdır. Bu üç nokta itlafın 
unsurlarını ve çeşitlerini ortaya 
koymaktadır. Biz önce itlafın çeşit
lerini ele alacak, daha sonra Mecel
le’ deşele alman bu haksız fiillerin 
hukukî esaslarını belirtmeğe çalışa
cağız.

araya
fiil girmeden meydana gelen zararlar
dır ve bu yönleriyle birer doğrudan 
itlaf hali teşkil ederler.

bir

İtlaf (TesebbübenDolaylıb.
itlaf)

Fiil doğrudan bir zarara yol 
açmaz, fakat zararın meydana gelme
sine zemin hazırlar ve zarar 
başka bir fiilin de girmesiyle

araya 
mey

dana gelirse buna dolaylı(tesebbüben) 
itlaf denir(5). Mecelle 
şöyle tarif etmektedir: "Tesebbüben 
itlaf bir şeyin telefine sebep olmak
tır. Yani bir şeyde diğer^ şeyin ala 
ceryi'l-ide telefine mufdî olan bir 
iş ihdas etmektir ki, eden kimseye 
mütesebbib ^ dem 1 ir ■ • (MAA, 888).
Dolaylı itlafa sebep olma yoluyla 
itlaf da denebilir.

bunu da

Mübaşereten ve tesebbüben itlafın 
misali Mecelle’de geçen kandil ör
neğidir. Bir kandilin ipini kesen ve 
onun yere düşerek kırılmasına sebep 
olan kimse ipi doğrudan, kandili de 
dolaylı olarak itlaf etmiştir. Örnek
te ipi kesme fiiliyle zarar arasına 
başka bir fiil girmemiştir. Halbuki 
aynı kesme fiiliyle kandilin kırıl
ması arasında başka bir fiil (düşme 
fiili) girmiştir. Bu ikinci fiil 
olmasa, mesela düşen kandili fail 
veya üçüncü bir şahıs tutsa, kandilin 
kırılmasından mütevellit bir zarar 
meydana gelmeyecekti. O halde ipi 
kesme doğrudan, kandilin kırılması 
dolaylı itlaftır. Keza Mecelle'de ve 
klasik kaynaklarda verilen diğer bir 
misal, içinde yağ olan bir tulumun 
bıçakla yarılması örneğidir (MAA, 

Tulumun bıçakla yarılması 
içindeki yağın akıp zayi 

olması dolaylı bir itlaftır. Yağın 
zayi olması başka bir fiilin (akma) 
yardımıyla olmuştur. O halde bJ 
zarar doğrudan değil, dolaylı bir 
itlafın sonucu ortaya çıkmıştır. Bu 
konuda kaynaklarda daha değişik ve 
tipik örneklere de rastlanmaktadır. 
Bir hırsıza soyacağı evi gösteren(6) 
veya zulmüyle maruf bir resmi görev- 
liye(ehl-i örf) bu adam zengindir 
diye haber veren ve böylece o kimse
nin mallarına el konulmasına Y°} 
açan(7) veyahut bir kimsenin kölesini 
kaçmaya teşvik eden(8) kimse bJ 
zararlara dolayısıyla sebep olmuş, 
netice olarak da tesebbüben 
haksız fiilini işlemiştir. Özellik e

veya

B. İTLAFIN ÇEŞİTLERİ
Zararı meydana getiren fiilin 

bınu doğrudan veya dolaylı olarak 
doğurması durumuna göre itlaf ikiye 
ayrılmaktadır. 
dolaylı itlaf.

Doğrudan

888). 
doğrudan,Doğrudan itlaf ve

İtlaf(Mübaşeretena.
İtlaf)

Zararı doğuran fiil bunu 
başka bir fiil araya

. . girmeden meydana
getiriyorsa bu durumda doğrudan(mübâ- 
şereten) bir itlaf söz konusu olmak
tadır (4). Mecelle tunu "mübaşereten 
itlaf bir şeyi bizzat telef etmektir 
kı eden kimseye fâil-i mübâşir denir" 
(MAA, 887) diye tarif 
Buna göre bir kimsenin etmektedir.

. . elbisesini
yırtmak, av hayvanına ateş ederken 
yanlışlıkla sahipli bir hayvanı öl
dürmek, bir evi yakmak veya yıkmak



bu son örnekler itlafın özel bir 
nevi olmaktan ziyade 

gasp ve hırsızlığın dışında mala 
yönelik her türlü zararı içine alan 
geniş kapsamlı bir haksız fiil olarak 
mütalaa edildiğini gösteren tipik 
misallerdir. İtlafın böyle geniş 
kapsamlı bir hale gelmesinde tesebbü- 
ben itlafın önemli bir rol oynadığını 
belirtmek gerekir. İslâm hukukçuları 
bu sayede mala yönelik fakat klasik 
bir itlaf türü teşkil etmeyen hemen 
her türlü zararı tesebbüben itlaf 
kapsamı içerisine sokmuşlardır.

Bu arada eşyanın ve hayvanların 
verdiği zararlarla başkalarının 
haksız fiilinden doğan zararlar da 
(adam çalıştıranın sorumluluğu v.s.) 
İslâm hukukunda tesebbüben itlâf 
kavramı ve sorumluluğu esasları 
içerisinde ele alınmış ve incelenmiş
tir. Netice olarak tesebbüben itlâf 
durumları, mübâşereten itlâftan çok 
daha çeşitlidir ve İslâm hukuku 
eserlerinde çok daha geniş bir yer 
tutmaktadır.

İtlafın bu şekilde ikiye ayrıl
masının en önemli sonucu, sorumlu
luğun teşekkülünde kendisini göster
mektedir. Doğrudan itlâfta sorumlu
luğun teşekkülü için kusurun şart 
olmadığı (MAA, 92), bir başka ifadey
le bu tip itlâflarda sebep sorumlu
luğu esas 
itlâflarda 
için
Dolayısıyla bu tip haksız fiillerde 
kusur sorumluluğu esastır. Bilindiği 
üzere iki itlâf nevi arasındaki bu 
fark önemlidir ve itlâf sorumluluğu 
kapsamına giren haksız fiillerin ve 
faillerin çerçevesinin genişleyip 
daralmasında önemli bir rol oynamak
tadır .

gelmiş olması 
diğer ifadeyle bir itlâfta

gerekmektedir. Bir 
şu unsur

ların var olması sorumluluğun teşek
külü için gereklidir: 1. Fiil, 2. 
Zarar, 3. Hukuka aykırılık, 4. illi
yet bağı, 5. Yalnız dolaylı itlaf 
hallerine mahsus olmak üzere kusur. 
Bu unsurlardan birisinin eksik olması 
itlafın teşekkülüne engel olur. 
Şimdi bu unsurları teker teker ele 
alalım.

haksız fiil

a. Fiil
İtlâfın birinci unsuru fiildir. 

Mala yönelik zarar bir fiil sonucu 
meydana gelmelidir. Burada söz konusu 
olan fiil kişinin sadece hareketle
rini değil, sözlerini de içine almak
tadır. Bu yüzden bir kimsenin hayva
nını öldüren, vazosunu kıran, elbise
sini yırtan, ağaçlarını kesen kimse
nin bu tür itlâflarında fiil unsuru 
gerçekleştiği gibi, malî yönü olan 
bir davadaki yalancı şahitlerin tu 
şehadetlerinde de fiil unsuru gerçek
leşir. Daha sonra bu şahitler yalancı 
şahit olduklarını itiraf edip hu 
şehadetlerinden dönseler, hu şehadete 
dayanarak verilen hükümle meydana 
gelen zararı tazminle mükelleftirler 
(MAA, 80, 1729)(10).

Gerek söz, gerekse davranış 
biçiminde ortaya konan hu tür müsbet 
fiillerin yanısıra yapmama, kaçınma 
şeklindeki menfi fiiller de bazen 
itlâf unsurunu oluşturabilmektedir. 
Yıkılmaya yüz tutmuş bir duvarı ikaz 
edildiği halde yıkmayan veya tamir

duvar yıkılıp 
sebebiyet verdiğinde 

yerinde görüleceği üzere 
şartlarla meydana gelen zararı tazmin 
zorundadır(11). Yalnız bu örnekte de 
olduğu gibi yapmama şeklindeki bir 
menfi fiilin itlâf unsurunu oluştura
bilmesi ve itlâf sorumluluğunu doğu
rabilmesi için mal 
yapma mükellefiyeti olmalıdır. Örneği
mizde duvar sahibinin belirli şart
larla bir yapma mecburiyeti vardır.

itlâf unsuru

dolaylı 
teşekkülü 

93)(9).

olduğu halde, 
sorumluluğun 

kusur şarttır(MAA,

etmeyen mal sahibi, 
bir zarara

belirli

C. UNSURLARI sahibinin bir
türlü zararMala yönelik her 

halinde itlâftan bahsedilemez. Klasik 
mahalle bakkalının yanma bir İkinci
sinin açılması örneğinde olduğu 

bu ikinci dükkân sebebiyle
Buna rağmen yapmaması 
olan bir menfi fiildir. Keza kendi
sine emanet olarak bırakılan vediayı 
korumada müstevda kusurlu davransa 
ve bu sebeple, yani yapması gerekeni 
yapmaması sebebiyle mal zayi olsa 
zararı müstevda karşılamak zorunda
dır (MAA, 782, 787). Malikî ve Zahı- 

dışındaki hukukçular böyle

gibi, . .
birincisinin belli bir zarara uğraya 
cağı şüphesizdir, 
malvarlığına yönelik hu zarar tabia- 

itlâf sayılamaz (MAA,

Birinci bakkalın

tiyia bir 
1288). O halde bir itlaftan bahsede
bilmek ve bir tazmin sorumluluğunun 

hükmedebilmek için hu 
belli bir şekilde meydana

rîlerindoğduğuna
zararın
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127. maddelerinde tarif edilen mü te-
maddi bir 

değeri olmayan şeylerin veya kulla-
izin

mecburiyetinin olmadığı 
bir itlaf

bir yapma
durumlarda, yapmamayı 
unsuru olarak kabul etmez ve sahibini

Buna göre bir 
malını

O haldekavvim maldır.

dinen verilmeyennılmasına
şarap, domuz gibi nesnelerin veya 
bir "hark£"ye veyahut da devlete karşı 
silahlı isyanda bulunan "bâgi"ye ait 
dokunulmaz (muh terem) ni tel ikte olma- 

malların tahrip edilmesi 
teşkil etmez(16).

sorumlu saymazlar, 
yangın esnasında başkasının 
imkan varken kurtarmayan, 
bir malı(lukata) alıp sahibine teslim 
etmeyen ve böylece ku malların zayi

kimsenin 
Çünkü 

oluşmamıştır.

bulduğu

biryan
zararolmalarına seyirci olan 

tazmin mükellefiyeti yoktur, 
itlafın
Maliki ve Zahirilere göre ise yukarda 
zikredilen

İtlafı bir zarar teşkil etmeyen 
ve tazmin borcu doğurmayan

unsurları
şarap ve

domuz da bir müslümana ait olanlar
dır. Gayrimüslimler bakımından bun- 

mütekavvim bir mal

kimselerinörnekteki
Bu bir 

olmasını
yapma mecburiyetleri vardır. 
müslümanın malının zayi 
önlemek gibi genel bir mecburiyettir. 
Bunu yapmadıkları takdirde meydana 
gelen zararı tazminle mükelleftir
ler (12) .

larm
ettiğini ve gasbmda olduğu gibi 
itlafında da tazmin borcunu doğur
duğunu belir tel irn( 17).

teşkil

Bir malın itlafı sonucu ortaya
çıkan ve bir tazmin borcu doğuran 
zararın fiilen meydana gelmiş bir 
zarar olması gerekmektedir. İlerde 
olacak veya olması muhtemel zararlar 
dikkate alınmaz(18). Buna göre dükkânı 
bir kimse tarafından yakılan, 
yıkılan,
kimse fiilen vaki bütün zararlarını 
tazmin ettirebilirse de, yeni bir 
dükkân temin edene kadar mahrum 
kaldığı kârı, bir ev alana kadar 
ödemiş olduğu kira v.s. masrafları, 
toprağı zamanında süremediği için 
uğradığı verim kaybını tazmin ettire
mez. Çünkü bunlar itlaf meydana gel
diğinde fiilen vaki zarar kapsamına 
girmemektedir. Burada mahrum kalman 
kâr ve benzeri muhtemel zararların

Hakim görüşe göre hayvanının bir 
mala zarar verdiğini gören ve müda
hale etmeyen sahibi, meydana gelen 

tazminle mükelleftir. Halbukizararı
aynı durumda üçüncü bir şahsın böyle 
bir müdahale mecburiyeti ve meydana 
gelen zararı tazmin borcu yoktur(13). evi

hayvanı öldürülençift
İtlafı oluşturan fiil bazan 

zararı doğrudan meydana getirir; bu 
durumda bir "mübâşereten itlaf" hali 
söz konusudur. Bazan da başka bir 
fiil ile birlikte dolaylı olarak 
meydana getirir. Öyle ki, bu ikinci 
fiil olmasa zarar meydana gelmez. Bu 
durumda da "tesebbüben itlaf" söz 
konusu olmaktadır. 0 halde her halü
kârda zarar bir fiil sonucu ortaya 
çıkmalıdır.

b. Zarar tazmin edilmemesi Hanefi mezhebinde
menfaatin mal sayılmaması ve tazmine 
konu olmamasıyla da yakından ilgili
dir. Mamafih doktrinde meydana gelen 
bazı dolaylı zararların 
kabul eden örneklere de rast1anmak
tadır. Bir buzağının gasbedilmesi 
sebebiyle annesinin sütünün kuruması 
durumunda meydana gelen 
tazmin edileceğini hukukçular 
etmektedirler(19). Burada aynı buzağı
nın itlafı sebebiyle annesinin sütü
nün kuruması halinde de bu zararın

Haksız fiil her zaman zararla 
sonuçlanmaz. Yırtılmak üzere çekilen 
elbise
üzere atılan 
yakılmak istenen ev

tazmininiyırtılmayabilir, kırılmak
vazo kırılmayabilir, 

yanmayabilir. 
Bütün bu durumlarda fiilin varlığı, 
itlâf sorumluluğu için yeterli değil
dir. Bunun için fiilden bir de 
meydana gelmelidir(14).

zararın
kabulzarar

Burada esas 
ma^a yönelik bir haksız 

fiil söz konusu olduğundan -- 
sözcüğüyle ifade edilmek istenen _ 
maddi bir zarardır. Bir diğer ifadey
le kişinin mal varlığında 
gelen bir 
912.

zarar
de tazmini düşünülebilir.

onuİtlâf edilen malda zarar ya 
tamamen ortadan kaldırmaklameydana 

Mecelle 
malın itlâfından

açıkça 
tabiriy- 

dinen
ve Mecelle'nin 126. ve

veya 
Hakkın 
teşkil

azalmadır(15).
kısmen hasara uğratmakla olur, 
kullanılmasının suistimal 
ettiği durumlar müstesna zararın 
veya çok olması itlafın meydana <3

değildir. Yalnız

maddesinde 
bahsetmektedir.. Doktrinde
belirtildiği gibi burada mal 
le kastedilen kullanılmasına 
izin verilen mesi için önemli
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hakkın suistimalinde bunun bir haksız 
etmesi için zararın 

gerekmektedir(20).

durumda fiilin 
bahsedilmesi

haksız olmasından 
aykırılığın 

doğrudan itlaf hallerinde de vazge
çilmez bir unsur olduğu konusunda 
tereddüt uyandırabilirse de, böyle 
bir tereddüte gerek yoktur. Mesele
nin bu şekilde ele alınması kanaati
mizce doğrudan itlaf hallerinde 
hukuka aykırılığın tereddüde mahal 
vermeyecek şekilde zahir olması 
yüzündendir. Doğrudan bir fiille 
başkasının malına zarar veren kimse 
eğer ortada bir hukuka uygunluk 
sebebi yoksa aşikârdır ki haksızdır. 
Külli kaidelerde kimsenin malına ve

fiil teşkil 
fahiş

hukuka
olması

Mecelle bu konuda objektif nazariyeyi 
benimsemiş ve fahiş bir zarar duru
munda failin niyetine 
hakkın kullanımını suistimal 
etmiştir.

bakmaksızın 
kabul

c. Hukuka Aykırılık(Teaddı) 
aa. Genel Olarak

^Fiilin bir zarara sebep olması 
itlaf sorumluluğunun teşekkülü için 
yeterli değildir. Bu fiilin aynı 
zamanda hukuka aykırı olması ve 
zararın haksız bir şekilde meydana 
gelmesi de gerekmektedir. Buna göre 
itlafın üçüncü unsuru hukuka aykırı
lık olmaktadır. Zarar hukuka aykırı 
olmayarak meydana gelmişse bu durumda 
bir itlaf sorumluluğundan bahsedile
mez. Bu durum özellikle hukuka aykı
rılığı ortadan kaldıran hallerde 
açıkça görülmektedir. Bu sebeplerden 
birisine, mesela yetkili makamın 
iznine dayanarak veya genel olarak 
hukuka uygun bir şekilde başkasının 
malına zarar veren kimse itlaf dediği
miz haksız fiili meydana getirmiş 
olmaz(21). Mecelle'nin ifadesiyle:

münâfidir"

şahsına bir zarar verilemeyeceği 
genel bir prensip olarak belirtilmiş
tir: "Zarar ve mukabele bi1z-zarar 
yoktur" (MAA,19). Doğrudan ^itlâf 
hallerinde zararı doğrudan "mübâşir"- 
in fiili olduğundan bu fiilin belirli 
durumlar müstesna hukuka aykırı 
olduğu aşikârdır. Bu bakımdan 19. 
maddeden ayrı olarak hukuka aykırı
lığın "mübaşereten itlaf" faslında 
genel bir hüküm olarak belirtilmesine 
veya mübaşereten itlafı düzenleyen 
her maddede tasrih edilmesine gerek 
görülmemiştir.

Halbuki dolaylı itlaf hallerinde 
zararı, doğrudan doğruya mütesebbibin 
fiili doğurmadığından, bir diğer 
ifadeyle zararla tesebbüp^ arasındaki 
illiyet bağı doğrudan itlafta olduğu 
kadar kuvvetli olmadığından 
dayanarak fiilin hukuka aykırılığını 
ileri sürmek her zaman mümkün değil
dir. Zarar genelde başka bir fiili® 

"mütesebbib"in fiili

"Cevaz-ı 
(MAA,91). 
mahalle
uygun bir zararın 
burada tekrar hatırlayalım.

şen zamana 
Başlangıçta verdiğimiz 

bakkalı örneğini hukuka 
örneği olarak zarara

i doğrudan 
dolaylı itlafın 

unsur- 
itlâf"ı 
birinci

Hukuka aykırılık hem 
itlaf ve hem de 
teşekkülü için vazgeçilmez bir 
dur. Mecelle "mübâşereten 
düzenleyen ikinci babın 
faslında iki yerde haksız itlaftan 
bahsetmekte ve 918. 
dükkân gibi akarın, 
bahçedeki ağaçların 
(bigayrı hakkın) yıkılması ve kesil
mesi hallerini düzenlemektedir. 
"Tesebbüben itlafa ait olan ikinci 
fasılda ise hukuka aykırılığın bütün 
tesebbüp hallerinde şart olduğu tas-

"Tesebbübün ber 
vech-i bâlâ mûcib-i zaman olmasında

mütesebbibin

meydana gelmiş, 
sadece buna yol açmış, zemin hazırla-

"mütesebbib" inBu bakımdanmıştır.
sorumluluğunun teşekkülü için 924.

edildiği üzere bu 
bağımsız

t
maddede ev ve 

920. maddede de 
haksız olarak

maddede tasrih 
fiilin zarardan 
hukuka aykırı olması gerekmektedir(22). 
Mezkûr maddede hukuka aykırılığın 
dolaylı itlafın bir unsuru olarak 
tasrih edilmesine bu sebeple gerek 
görülmüştür.

Hukuk düzeninin yapılmasına izin 
vermediği bir fiilin işlenmesi halin
de bir hukuka aykırılık söz konusu

yakın bir

olarak

edilmektedir:rih

Yani
zâmin olması ol zarara

teaddi şarttır.
bir zararı .
müfdi olan fiili haksız olarak işle- 
miş olması ile meşruttur" (MAA,924). 
Burada doğrudan itlaf hallerinde 
"teaddi"nin şart olduğunun dolaylı 
itlafta olduğu gibi genel bir hukum 

tasrih edilmeyip ıkı özel

Aralarındaolmaktadır. . „
ilişki olmakla birlikte İslam huku
kunda hukuka aykırılık ve kusur 
birbirinden bağımsız ^kavramlardır. 
Özellikle doğrudan itlaf hallerinde 
böyledir. Bu tür itlafta kusurun 
gerekli olmaması ve sorumluluğun

olarak
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nın hakkına tecavüz etmemek şartıyia 
yarar1anabilirier(26). İşte bu şart 
ihlâl edilip başkasına zarar veril-, 
diğinde fiil hukuka aykırı hale gell 
mektedir. Umumi bir yolda izinsiz 
kuyu açan kimse de, bu zarar vermeme 
şartını ihlâl ettiği için meydana 
gelen zararı tazminle yükümlü olmak- 
tadır(27).

teşekkülü için hukuka aykırılığın 
yeterli olmasından da bu durum açıkça 
anlaşılmaktadır. Kendisinin zannıyla 
başkasının malına zarar veren kimse 
kusurlu olmamasına rağmen haksız bir 
fiil işlediği için tazmin borcu 
altındadır(MAA,914)(23). Keza kendi
sine kusur isnadı mümkün olmayan 
küçükler ve akıl hastaları kendi 
fiilleriyle meydana gelen itlaftan 
sorumludurlar(MAAf916). Bütün bu 
durumlara bakarak İslâm hukukunda da 
Türk-İsviçre hukukunda da olduğu 
gibi (24) hukuka aykırılık konusunda 

objektif nazariyenin

Umuma ait bir yola su dökülmesi 
ve yolun kaygan bir hale getirilme
sinde de benzer bir durumla karşıla
şılmaktadır. Böyle bir yola su döken 
ve yolu kaygan hale getiren kimse 
burada düşen hayvanlara ve insanlara 
gelen zararı tazminle 
çünkü herkesin yararlanacağı 
yeri, zarar 
sızın kullanmış, hukuka aykırı dav
ranmıştır. Ama aynı suyu umuma ait 
bir yola değil de, kendisinin de 
kullandığı bir çıkmaz sokağa dökerse 
böyle bir tasarrufa hakkı olduğu 
düşüncesiyle veya umumi yola döktüğü 
su makul bir miktarı aşmıyor ve 
genel olarak insanlar ve hayvanlar 
bu kadarcık bu suda kayıp düşmüyor
larsa bunu dökmeden kaçınmak mümkün 
olmadığı gerekçesiyle bu fiil hukuka 
aykırı sayılmamakta ve bu sebeple 
bir zarar meydana gelirse tazmin 
borcu doğmamaktadır(28). Bu örnekler
de görülmektedir ki, hukuka aykırılık 
kusurdan bağımsız olarak mevcuttur.

Ne var ki, bazı dolaylı itlaf 
hallerinde hukuka aykırılığın kusura 
bağımlı olduğu da görülmektedir. Bir 
diğer ifadeyle normal olarak hukuka 
aykırı olmayan bir fiil, kusurla 
birlikte hukuka aykırı hale gelmekte
dir. 923. maddede bunun tipik bir 
misaline rastlanmaktadır. Av için 
ateş eden bir avcının gürültüsünden 
bir hayvan ürker ve kaçarken düşüp 
zayi olur ve sakatlanırsa avcı için 
tazmin sorumluluğu yoktur. Çünkü av 
için ateş etmesi hukuka aykırı değil
dir. Fakat aynı 
ürkütmek kasdı ile yaparsa 
gelen zararı tazmin
Burada ürkütme kasdı fiili hukuka 
aykırı hale getirmiştir(29).

Bu konuda dikkati 
örnek de kişinin kendi 
yakmış olduğu ateşten
mülkünün zarar görmesi halidir, 
kimse kendi evinde makul ölçüde bir 
ateş yakar da kaza ile bu ateş

genel olarak 
benimsenmiş olduğu söylenebilir(25). 
En azından bütün doğrudan itlâf ve 
ekseri dolaylı 
durum böyledir. Meselâ açılmış olan 
bir kuyuya bir hayvanın düşmesi ve 
ölmesi veya sakatlanması bir "teseb- 
büben itlâf" halidir. Zarar kuyuyu 
açma fiiliyle doğrudan değil, daha 
sonra hayvanın buraya düşmesi sonucu 
dolaylı olarak meydana gelmiştir. 
Burada kuyuyu açan bakımından bir 
dolaylı itlâf sorumluluğunun teşek
külü için zarardan bağımsız olarak 
bu açma fiilinin hukuka aykırı olması 
gerekmektedir. Şayet böyle ise mey
dana gelen zararın tazmini kuyuyu 
kazana aittir, değilse böyle bir 
tazmin torcu da yoktur. Buna göre 
kişi kuyuyu kendi mülkünde kazmış ve 
bu kuyuya başkasının hayvanı düşerek 
telef olmuşsa bunu kazanın herhangi 
bir sorumluluğu yoktur. Çünkü kişinin 
kendi mülkünde böyle bir tasarrufa 
hakkı vardır. Umuma ait bir yolda, 
ama yetkili bir makamın izniyle 
açmışsa yine bir sorumluluğu mevcut 
değildir. Yetkili makamın izni burada 
hukuka aykırılığı ortadan kaldıran 
bir sebeptir. Ama kuyuyu böyle bir 
izin olmaksızın açmışsa bu durumda 
hukuka aykırılık vardır. Zira böyle 

ait bir yerden yararlanmak 
kaçınılması mümkün bir 
konusu olduğunda,

yükümlüdür.
bir

vermeme şartına uymak-itlâf hallerinde

umuma
zarar söz

ancak kimseye
zarar vermemek şartıyla kayıtlıdır: 
"Yani mümkünü't-taharruz olan hâlâtda 
başkasına zarar 
mukayyettir."

işi bir hayvanı 
meydana 

zorundadır.
vermeme şartı ile 

(MAA,926). Çünkü böyle 
umuma ait bir yerde kişi bir yönüyle 
kendi hakkını kullanmakta, diğer 
yönüyle başkasının hakkında tasarruf
ta bulunmaktadır. Bu bakımdan müşte
rek kullanım hakkına sahip oldukları 
feı yerden kişiler başkalarına zarar 
vermemek, diğer bir ifadeyle başkası-

çeken bir
mülkünde

komşusunun
Bu

evi
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sarar ve bu arada komşusunun evi de 
yanarsa, bundan ateş yakan için bir 
tazmin torcu doğmaz. Çünkü kişinin 
kendi mülkünde böyle bir 
hakkı vardır. Aynı durum tarlasındaki 
otları yakan kimse: için de söz konu
sudur. Sakin bir havada tarlasındaki 
otları yakan kimse, daha sonra rüzgâ
rın çıkması sebebiyle komşu tarla
daki ekinin de yanmasına yol açarsa 
meydana gelen zararı tazminle mükel
lef değildir. Fakat aynı ateşi rüzgâr
lı bir havada veya komşusunun tarla
sına çok yakın bir yerde yakar da bu 
sebeple komşu tarlaya ateş sıçrarsa, 
hasıl olan zararı tazminle yükümlü 
olmaktadır. Rüzgârlı bir havada veya 
diğer bir tarlaya çok yakın bir 
şekilde ateş yakmakla kusurlu ve 
hukuka aykırı davranmıştır(30).

Önem kazanmaktadır.
Hukuka Aykırı!ığı Ortadan

Kaldıran Haller
Hukuka aykırıljk itlafın vazge

çilmez bir unsuru olunca bulunmadığı 
veya ortadan kalktığı durumlarda bir 
itlaftan da bahsedilemez. Fiilde 
hukuka aykırılığın bulunmaması bir 
kaç şekilde olabilir.

1. Mal Sahibinin İzni
Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran 

ve faili tazmin mükel1efiyetinden 
kurtaran sebeplerden birisi mal 
sahibinin iznidir(35). 9L9. maddenin 
mefhûm-ı muhalif irb■ir de anlaşılacağı 
üzere bir yangı.: t •.'■masını önle
mek düşüncesi.. 
izniyle yıka, .simse 
bir hareket 
izn in hukuka aykır•11a 
dırdığı ve tu sebeple 
sayılmayan Midin tazroh: bor-u cbğjrrra- 
dığı görüln^kfeoir. Sahsa yönel ik haksız 
fiillerde mağdurun rızasının hukuka 
aykırılığı ne ölçüde ortadan kaldır
dığı şahsa ait haksız fiil mu bah
sinde ; ayrı
konudur.

bb.
tasarruf a

sahibinin 
, ’ ka aykırı

Burada 
kal- 

teksiz
Aynı kategori 

gereken bir diğar 
yer alan kendi 
mutaddan fazla
bahçeye taşmaması için gerekli ted
birleri almayan kimsenin durumudur 
(MAA,922). Kişinin kendi bahçesini 
sulaması hukuka uygun bir davranış 
ise de, tedbirsiz
taşması ve komşu bahçenin de sular 
altında kalması ve mahsullerin telef İznin hukuka aykırılığı ortada 

kaldırılması için açıkça bej.ir tiimiş 
veya rızaya delâlet eder tir tarzda 
ortaya konmuş olması gerekir. Malına 
yönelik biı te :a\ üz k ırş. s i ç sb 
binin sadece susması izin verme 
anlamına gelmez(36).

olması kusurlu bir davranıştır, işte 
bu kusur fiili hukuka aykırı hale 
getirmekte ve kişiyi komşu bahçedeki 
zararı tazmin yükümlülüğü altına 
sokmaktadır (31). Ama aynı su basma 
olayı bir tedbirsizlikten değil de, 
toprağın yapısından veya 
uğrayan tarlanın diğerinden aşağıda 
olmasından ve suyun sirayetini her
hangi bir tedbirle önleyememekten 
neşet ederse ortada kusur da, hukuka 
aykırılık da yoktur(32). Bütün bu 
örneklerde hukuka aykırılık için 
Fransız hukukuna benzer(33) bir süb
jektifliğin hakim olduğu söylenebi
lir. Netice olarak denebilir 
dolaylı itlaf hallerinde hukuka 
aykırılık çoğu kere objektif, fakat 
bazan da sübjektif bir karaktere 

Doğrudan itlaf hallerinde

'
vermesi veya razı 
bunun hukuk c. e yk... r: ı i ıc; •
kaldırdığında tereddüt yektur. 
itlaftan sonra razı

olması hâl inde 
ortadan 

Fakat 
o! m a, hukuka
mi konusundaaykırılığı yine önler 

farklı görüşler vardır Hanofilerdeki 
hakim görüşe göre UL-cı sonradan 
rıza, yani icazet akitler gibi sezin

itlafmümkünse 
tasarruflarda 

Bu sebeple
i ?il h a r e i al İden

de,tasarruflarda 
gibi fiili 
değildir, 
icazet veren kimse, 
tazminat talebinde 
talebi hukuken

mümkün

bide nursa hu 
kabul edilir(37).

Çünkü
fiil olmakta devam etmektedir.. Mal i ki
lere göre ise icazet fiilî tasarruf
larda da geçeriidir ve bununla tazmin 
yükümlülüğü ortadan kalkar(38).

2. Yetkili Makamın İzni
Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran

sahiptir.
ise daima bir objektiflik söz konusu
dur (34) .

Bütün bu Örneklerin haricinde 
umuma ait yer ve yollardan yararlanma 
esnasında meydana gelen zararlarla 
hayvan ve eşyadan doğan zararlarda 

belirlenebilmesi için
bir

sorumluluğun 
hukuka aykırılığın tesbiti ayrı
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Mal sahibinin veya yetkili 
izni olmaksızınikinci sebep yetkili makamın iznidir.

örneğinde
yetkili makamın izniyle evin yıkıl- 

durumunda da ortada bir hukuka 
aykırılık ve itlaf yoktur(39). 
mahallede harik vuku bulmakla bir

sahibinin izni 
orada

bir 
yangım 

evini 
altına

zaruret halinin hukuka 
ortadan kaldıran

makamın
önleme maksadıyla birisinin 

tazmin yükümlülüğü
Yukarda verilen yangın

yıkanın 
girmesi de, 
aykırılığı 
sebep olarak kabul edilmemiş olması 
yüzündendir. Yalnız doktrinde aynı 
yangın örneğinde, evin kasten yıkıl- 

durumunda değil de,

ması "Bir
bir

kimse bir haneyi 
olmaksızın yıkıp da 
munkatı oldukta eğer emr-i veliyyu'1- 

ile yıkmış ise zaman lazım gelmez 
ve eğer hod be hod yıkmış ise zâmin 
olur." (MAA,919). Daha önce verilen 
umumi yolda açılan kuyu örneğinde 

bunun yetkili makamın izniyle 
durumunda hukuka aykırılık

borcu

harik

.................... , y^gmı
söndürmek ıçm üzerine çıkan insan
ların ağırlığı sebebiyle yıkılması 
durumunda zaruret hali dikkate alın
makta ve bu kimselere yıkılan 
tazmin borcu yüklenmemek t edir (42).

masıemr

evide,
olması
teşkil etmediği ve tazmin 
doğurmadığı (MAA,924) belirtilmişti. 
Aynı şekilde yıkılmaya yüz tutmuş 
bir duvarın hakimin hükmüyle yıkıl- 

halinde, duvarı yıkanlar mal 
itlaf sorumluluğu 

olmazlar(40). Keza

Meşru müdafaaya gelince kişinin 
şahsına veya malına gelen 
başka bir yolla önleyememesi ve 
ancak saldırgana mukabil bir zararla 
mani olması durumunda, bunun hukuka 
aykırılığı ortadan kaldıran 
sebep olup olmadığı konusunda hukuk
çular arasında görüş ayrılığı vardır. 
Hanef ilerin dışındaki hukukçuların 
ekserisine göre burada bir 
müdafaa vardır ve bj hukuka aykırı
lığı ortadan kaldıran bir sebeptir. 
Bu yolla meydana gelen zarar bir 
tazmin borcu doğurmaz(43). Hanefi 
hukukçulara göre ise bu da zaruret 
halinin bir türüdür ve bu yolla 
başkasının malına zarar veren kimse 
de tazminle yükümlüdür(44). Hanefiler 
kişiye tecavüz eden insansa, yapılan 
karşı koymayı ve verilen zararı bir 
meşru müdafaa olarak kabul etmekte 
ve hukuka aykırılığı ortadan kaldıran 
bir sebep saymaktadır. Fakat saldırı
da bulunan bir hayvansa, onu defetmek 
için yapılan mukabil hareketi hukuka 
aykırılığı ortadan kaldıran bir 
meşru müdafaa olarak kabul etmemekte
dirler. Bunun gerekçesi şu olmalıdır: 
Bir şahsın tecavüzünde bunun bir 
haksız fiil olduğu aşikârdır, 
bir haksız fiile karşı 
haklılığında tereddüt yoktur. 
sebeple tecavüzde bulunan

zararı

ması
sahibine karşı 
altına girmiş 
umumi yola yetkili bir makamın izniy
le bırakılan kum, taş v.s. eşyalardan 
veya bağlanan hayvanlardan meydana 
gelen zararların tazmin borcu doğur- 

da yine verilen bu izin sebe- 
Netice

bir

meşru
maması 
biyledir.
makamın izninin bulunduğu her durumda 
bu izin çerçevesinde meydana gelen 
zararlar, hukuka aykırılık bulunma
dığı için tazmin borcu doğurmamak- 
tadırlar.

yetkiliolarak

3. Zaruret Hali ve Meşru Müdafaa
Bu iki durumu aynı başlık altında 

incelememizin sebebi Hanefi hukukçu
ların mala yönelik haksız fiiller 
bakımından bu ikisini aynı kategoride 
mütalaa etmeleri ve meşru müdafaayı 
da zaruret halinin bir türü olarak 
kahul etmeleridir.

Zaruretin İslâm hukukunda önemli 
bir yeri olmasına ve bazı hükümlerin 
zaruret sebebiyle değişmesine ve 
Mecelle'de

Böyle 
koymanın"Zaruretler meşru olan 

şeyleri mubah kılar." (MAA,21) denmiş 
olmasına rağmen, zaruret hali, kul 
hakkı söz konusu olduğu zaman hukuka 
aykırılığı
sebep olarak kahul edilmemiştir(41). 
Mecelle'nin

Bu
şahıs,

karşısındakinin meşru müdafaa halinde 
kendisine verdiği zarara katlanmalı
dır. Fakat hayvanın saldırıda bulun
ması halinde aynı durum söz konusu 

Yani hayvanın saldırısın f 
sahibinin doğrudan bir haksız^ * 
mevcut değildir. Bu sebeple uğradı^ 
zarar katlanılması gereken bir zar 
değildir. Ne var ki bu yorumun 
hurada meşru müdafaayı zaruret f* 
saymanın ve "ismet-i emval" prensi

hakUl^1

ortadan kaldıran bir

ifadesiyle "Izdırâr
gayrın hakkını iptal etmez" (MAA,33). 
Buna göre aç kaldığı ve normal olarak 
yiyecek temin edemediği için başkası- 
mn ekmeğini yemek 
kimse, bunu tazmin etmek 
(MAA,33).

değildir.

zorunda kalan 
zorundadır

. , Zaruret hali esas itiba
riyle tazminat miktarının bir 
indirilmesine de yol

ve

miktar
açmaz. ne bu ölçüde bağlı olmanın
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tartışmalıdır, 
ilâve edelim.

Bu arada şunu da 
Kişi bir diğerinin 

yaptığı ^ tecavüzü defetmek için meşru 
müdafaada bulunur ve bu arada saldı
rıda bulunan şahsın bir malına 
verirse saldırganın

doğurmadığını ileri sürenler mutlak 
hak nazariyesi taraftarı olarak 
bilinirler. İslâm hukukçuları 
da Ebu Hanife, Şafii 
Hanbel bu görüştedirler(48). Bunun 
karşısında bir kısım Maliki hukukçu
lar ve Hanefilerden Ebu Yusuf hakkın 
kullanımından bir zarar doğduğu 
durumlarda, belirli şartlarla bunun 
bir tazmin borcu doğurduğunu ileri 
sürmektedirler. Bu hukukçulara göre 
hakkın kullanımının suistimai teşkil 
etmesi, ve bir tazmin borcu doğurması 
için bu kullanımdan karşı taraf için 

zararın doğmuş olması 
düşünceye göre 
meydana geldiği 

-.'•tb hn bunu zarar 
verme kasdıyla - ; .; madiği önemli
olmamaktadır(■.: ). Biiind;ği üzere tu 
dokür:! :;de c: , ,b naz a ye olarak

nda yer
a Lan ve g,. t :1 arak ba t7 hukukunda 
benimsenen suojede i f nazar iy-f ye göre 
hakkın kullanımının suistimai teşkil 
etmesi için, zararın miktarı değil, 
failin niyeti önem kazanmaktadır. 
Sırf başkama zarar verme kasdıyla 
bir hak kullanıldığı takdirde bu bir 
suistimai. teşkil etmekte ve bir 
zarar vuku -.nda tazmin borcu doğurmak
tadır (50). İsviçre-Türk hukukunun da 
bu gurup içerisinde yer aldığı bilin
mektedir (MK,2). Mamafİh î slâm hukuk- 
çuları içerisinde sübjektif nazari- 
yeyi benimseyen ve hakkın suistima— 
lini zarar verme kasdma bağlayan 
hukukçular da vardır, ünlü hukukçu 
Şatıbı 3:unlardandır (51).

ar asm- 
ve Ahmet b.

zarar 
fiili

sebebiyle bu bir meşru müdafaa kabul 
edilir ve tazmin borcu doğurmaz(45).

haksız

4. Hakkın Kullanımı
Hukuka aykırılığı ortadan kaldı

ran sebeplerden birisi de hakkın 
kullanıl as Bu kullanım bir
hakkın suistimai i teşkil etmeyecek 
boyutlarda kaldıkça, bundan meydana 
gelecek zararları tazmin borcu yok
tur (46). Bu sebeple bir yerde bulu
nurken veya yürürken, kendisinden 
ürken bir hayvanın zayi olmasından o 
kimsenin, av için ateş etmişken, 
tüfeğin sesinden ürken bir hayvanın 
kaçarken düşüp •- r.. • .asındar veya 
ölümünden MAA,923), ü.
mülkünde kazda lya düşen baş
sının hayvanından mülk sahibinin 
(MAA,924), keza kendi mülkünde bulu
nan hayvanın oraya izinsiz giren bir 
hayvana vermiş olduğu zarardan mal 
sahibinin (MAA,930), umuma ait bir 
yolda hayvanı ile giderken onun 
kaçınılması mümkün olmayan zararla
rından hayvan sahibinin (MAA,932) 
sorumlu olmaması, bütün bunların 
sahipleri bakımından bir hakkın 
kullanımı teşkil etmesi yüzündendir. 
Dolayısıyla ortada bir fiil ve bunun 
sonucu bir tarai olduğu halde bir 
itlâf ve tazmin yükümlülüğü yoktur. 
"Cevaz-ı şer£ zamana münafidir" 
(MAA,91). Elverir ki bu kullanımı 
bir hakkın suistimali teşkil etmesin.

fahiş bir 
gerekmektedir. Bu 
fahiş bir zararın 
durumlarda artık

İslâm hukukçuları arasında mevcut 
olan bu farklı görüşlerden zamanla 

Malik'in görüşü ağır 
özellikle Ebusşuud Efendi 

itibaren Hanefi hukukçular Ebu

Ebu Yusuf veHakkın kullanımından bir zarar 
meydana gelmesi halinde bunun bir 
suistimai
bana bağlı olarak bir tazmin borcu 
doğup 
hukuk 
İslâm
olmuştur. Mecelle’nin 91. maddesinde 

ve biraz yukarda metni 
şer£"nin tazminat

basmış ve 
den
Yusuf 1 un görüşünü uygul ayarak, 
ı fahiş'1 olması 
hakkın suistimali olarak Kabul etmeye 
başlamışlardır(52). Bu düşüncenin 
ileri bir hukuk anlayışını temsil 
ettiği inkâr edileme?.. Mecelle de bu 
görüşü benimsemiş 
komşuluk hukukuyla 
hakkın suistimaliyle ilgili esasları

teşkil edip etmediği ve pzarar-
halinde bunu birmuhtelifdoğmadığı konusu 

sistemlerinde ve bu arada
konusutartışmahukukunda

yer alan 
verilen “cevaz-ı 
doğurmayacağı kuralı, katı bir tarzda

kullanımının

ve daha ziyade 
ilgili olarak

hakkınuygulandığında, 
hiç bir şekilde bir borç doğurmaya- 

vsrmak gerekecektir, 
bir kural Roma hukukunda da

kimseye 
Hakkın

düzenlemiştir.
Mecelle fahiş 2ararı şu şekilde 

“Binaya
yani binaya vehm getiren ve 

inhidamına sebep olan yahut havâic-i 
asliyyeyi yani suknâ gibi menfaat-ı 
asiivyeyi

cağı sonucuna 
Benzer
vardır: "Hakkını
zarar vermiş 
kullanımının, 
dana gelmesi halinde

tarif etmektedir: 
veren

zarar
kullanan 

olmaz"(47).
bundan bir zarar mey- 

tazmin borcu şeyler zarar-ımeneden
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fahiştir" (MAA,1199). Buna göre bir 
kimse komşusunun evinin önüne onun 
ışığını ve havasını kesecek ölçüde 
yüksek bir bina yaparsa bu bir hakkın 
suistimalidir ve buna engel olunur 
(MAA, 1200-1201). Çünkü bir evin 
hava ve ışığını kesecek ölçüde büyük 
bina yapmak o ev için fahiş bir 
zarardır, evden beklenen aslî men
faatlerin sağlanmasına engel olmak
tır.

itlaflarda zarar fiilin doğrudan Ve 
tabii bir sonucu olarak meydana 
memekte, araya başka bir fiil de 
girmektedir. Bu bakımdan "tesebbüben 
itlaf" hallerinde illiyet bağının 
varlığının tesbiti 
kazanmaktadır(54).

gel-

ayrı bir 
Limandaki bir 

kayığın ipinin çözülmesi durumunda 
deniz sakin olduğu için kayık yerinde 
durmakta veya dalgalı olduğu için 
açığa sürüklenerek batmakta 
kaybolmaktadır. Şimdi bu 
kayığın ipinin çözülmesi ile

önem

veya 
olayda 
zarararasında bir illiyet bağı var mıdır? 

Yoksa illiyet bağı fırtına ile zarar 
arasında mı vardır? İşte bu ve ben
zeri "tesebbüb" hallerinde 
bağının tesbiti hukukçulara 
farklılık arzetmekte ve 
sorumluluk noktasından farklı durum
lar ortaya çıkmaktadır.

Hakkını kullanan kimsenin bundan 
bir yarar sağlaması hakkın suistimal 
sayılmasına engel değildir. Elverir 
ki bandan fahiş bir zarar doğsun. 
Bir zarar bir yararla çatıştığı 
zaman İslâm hukuku zararın gideril
mesine öncelik vermektedir. "Def-i 
mefâsit celb-i menâfiden evlâdır" 
(MAA, 30). Bu bakımdan hakkı suisti
mal eden kimsenin sağladığı yarara 
bakılmayarak 
zararın giderilmesi tercih edilir. 
"Zarar-ı fahiş bieyyi vechin kân 
defettirilir" (MAA, 1200).

Sonuç olarak hakkın kullanımı, 
yukarda belirtilen esaslar çerçeve
sinde bir suistimal sayılmadığı 
durumlarda bir hukuka uygunluk sebebi 
olmaktadır(53).

d. İlliyet Bağı
aa. Genel Olarak

illiyet
göre

neticede

bb. Dolaylı İtlaf 
İlliyet Bağı

diğerinin uğradığı Hallerinde

Mecelle'nin 
dolaylı itlâfta 
vermiş olduğu zararı tazmin mükelle
fiyeti belirtildikten sonra bu tür 
itlâfa üç örnek verilmektedir.
1 ardan birincisinde birisine sarıla
rak mücadele eden ve bu arada üze
rindeki kalemin düşmesine sebep olan 
kimsenin durumu ele alınmakta ve bu 
kimsenin sarıldığı kişinin kalemini 
tazmin borcu olduğu belirtilmektedir. 
Burada sarılma ve mücadele fiiliyle 
zarar arasındaki illiyet bağı açık
tır. İkincisinde başkasının tarla 
veya bahçesinin suyunu kesen ve 
mahsulün kurumasına sebep olan veya 
su taşırıp da bu sebeple mahsulün 
zayi olmasına yol açan kimsenin 
tazmin sorumluluğu belirtilmektedir. 
Bu örnekte de suyu kesme veya taşıma 

zarar arasındaki illiyet

922.
bulunan

maddesinde
kimsenin

Bun-

Itlâf sonucu meydana gelen 
rın faile isnad edilebilmesi için 
fiille

zara-

zarar arasında bir illiyet 
bağının bulunması, yani 
fiilin tabii neticesi olarak ortaya 
çıkmış olması gerekmektedir. Doğrudan 
itlâf hallerinde durum böyle olduğu 
gibi, dolaylı itlâf hallerinde de 
böyledir. Bu konuda hukukçular 
sında görüş birliği 
aynı görüş birliği müşahhas olaylar
da özellikle dolaylı itlâf hallerinde 
fiül® zarar arasında illiyet bağının 
mevcut olup 
mevcut değildir.

zararın

ara- 
vardır. Fakat fiiliyle 

bağı oldukça belirgindir.
üçüncü örnekte ise bir ahırın 

veya kafesin kapısını açan ve bura
lardaki hayvanların kaybolmalarına 
sebep olan kimsenin durumu ele alın
maktadır. Bu üçüncü örnekte fiille 
zarar arasındaki illiyet bağı o 
kadar belirgin değildir. Kapı açıl
dığı halde hayvanın ahırdan, kuşun 
kafesten çıkmaması pekâlâ mümkündür. 
Bu duruma bakarak E bu Hanife ve E bu

zarar

olmadığı noktasında

Doğrudan itlâf hallerinde 
fiilin doğrudan bir 
meydana geldiğinden 
arasındaki 
kolaydır. Nitekim 
ile 920. 
edilen

zarar, 
sonucu olarak
zararla fiil 

tesbit 
Mecelle’nin 912 

maddeleri arasında 
itlâf hallerinde illiyet 

bağının mevcudiyeti açıkça görülmek
tedir. ^ Aynı kolaylık dolaylı itlâf 
hallerinde mevcut değildir.

illiyet bağını

tadât
Yusuf kapının açılması ile 
arasında bir illiyet bağının ya* 
olduğunu kabul etmezler. Bu i^ıBu tür

76



hukukçuya göre 
zamanda bu

tazmin edilebileceği 
zikredilâiğinden,
Muhammet'’in görüşünün kabul edildiği 
anlaşılmaktadır.

Görül çektedir ki, "tesebbüben
hallerinde tazmin borcunun

için doğup doğmadığı
: htilaf1ar çoğunlukla

illiye-;, bağının mevcut olup olmadığı 
noktasındaki farklı içtihatlardan 
kaynaklanmaktadır.

cc. Doğrudan ve Dolaylı İtlafın 
Birleşmesi. Halinde İlliyet Bağı

açan
hayvanları da dışarı kov- 

fiili

aynı mutlak olarak 
burada da İmammuşsa bu

zarar arasında illiyet bağı 
Diğer Hanefi hukukçu Muhammed'e göre 
ise bu kapıyı açma fiiliyle zarar 
arasında bir illiyet bağı vardır, 
çünkü çıkış yolu bulunca kaçıp git
meleri hayvanlavın tabiatiarı gereği-

bunları

durum ile 
vardır.

kovma

itlaf 
"mütesebbib" 
konusundaki

kapıyı açanındir
kovmasına gerek yoktur(55),

ayrıcs

Burada imam Şafii orta bir yol 
tutmaktadır . Kapı1arın açı1masınm
hemen akabinde mezkur hayvanlar 
kaçmışlarsa, tabi afları gereği kaçmış 
oldukları zahir olduğundan 
sorumludur., fiil i ıs zarar arasında 
illiyet bağı vardj ;.\ Aksine hayvanlar 
bir müddet beklemişler, daha sonra 
kaçmışlarsa bu durumda illiyet bağı 
kesilmiştir(56), 
maddede İmar; 
benimseyerek kap.ty. açan .iç:< n .itlaf 
sorumluluğunu kaimi etmiştir. Bunun 
mal s ah i b i ••. i n -i ü. <:\ ). el; Lnde ol d» ığ ’: 
aşikârdır.

Bazı itlaf hallerinde :! mübaşeret” 
ve ,,tesebbüp“ halleri birleşmektedir. 
Bildiğimiz kuyu b -eğinde biraya 
düşen hayvan bir k 
de üçüncü bi.r şohe 
düşmüşse, bu durumda hangi

açan

sonucu değil 
. rnesi sonucum

fiille
bağı

'>.L olr. ;r dr meydana 
gelen zararcü r:;ii bir :olü vardır.

>lşa üçüncü şahsın 
ölümüne sebep olmaya-

e - le İlkmezkuı •.. .
görüşünüm

.\ tır.es3. nayvanı
çaktı.. U?yven itilmese sadece kuyunun

meydana

:.

olmasıkaz. ılnu ş
gelmesi için kâfi gelmeyecekti.

ürünün
hallerde genel kural illiyet bağının 
en yakın fiil ile zarar
olayımızda mübaşirin i illiyle 
araşında kuruİmasıdır. 
bu konuda, bir genel kural konulmak
tadır: .'‘Mübaşir yani bizzat fail ile 
mütesebbib müefarni oldukta hüküm ol 
f âi 1 e m ız az kı .11 n ı r ’ b Bu 
maddede de değişik bir biçimde tekrar

örneğimizde

zararın
Benzer bir durum yukarda zikredi- 

bağ 3. ı knyığ ın ipini n
da vardır. Ebu 

Ebu Yusuf'a göre kayığın 
batması sonucun;; doğuran olay, ipinin 
çözülmesi değ ıi, dana sonra meydana 
gelen fırtınadır .. çözme ile zarar 
arasına başka, bi.r. i i il girmiş ve 
illiyet bağını kesmiştir „ Mu&ammed‘e 
göre ise burada ca illiyet, bağı 
devam etmektedir„ Yararı
ço zme f i i.i idir i 51) »

Her
len kıyıya 
çözülmesi • b n; nda 
Hanife ve arasında,

zarar 
50. madde ile

hüküm $25.
doğuran

edilmiştir. Buna göre 
kuyuyu kazan değil, 
kimse Mniibaşir,'dij: ve meydana gelen 
zarardan doğrudan o sorumludur(59).

itenhayvanıDoktrinde illiyet bağı konusunda 
mevcut dikkati çöken bir örnek de 
umumi yoldaki kuyuya düşen insanın 
veya hayvanın 
düşen insan ve hayvan düşme sebebiyle

bur adan çık sula
maları durumunda susuzluk ve açlıktan 
ölebilirler. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a 
göre "şayet düşme sebebiyle değil de.

susuzluktan ölmüşlerse bu

durumudur. Kuyuya Genel kural bu olmakla birlikte 
"tesebbüb'le 
aynı oranda 
şekilde ki, 
fiili yine de zararı meydana getire
bilecekse bu durumda, illiyet bağı 
her iki fiille zarar arasında ger
çekleşmiş olur ve zarardan her ikisi 
de müştereken sorumlu olurlar. 
örneği bazı hukukçulara göre^ bir 
kimsenin yedeğinde giden ve binicisi 
olan bir- atın bir mala zarar vermesi 
halidir. Bu iki kimseden her hangi 
birisi olmasa da zarar yine meydana 
gelebilecektir. O halde zararda her 
ikisi, de hemen hemen aynı oranda rol 
sahibidirler,

"mühaşŞret” zararda 
rol oynamışlarsa, o 

bi ris:l olmasa diğerinin
ölebilecekleri, gibi,

açlık ve
durumda kuyuyu açma fiiliyle ölüm 
arasında bir illiyet bağı 
değildir. Dolayısıyla fail için bir 
tazmin borcu da yoktur. İmam Muhsm- 
med’e göre .ise kuyuya düşen ister 
düşme sebebiyle, isterse açlık ve 
susuzluktan ölmüş olsun zararla fiil 
arasında illiyetç .bağı mevcut tur (58). 
Düşme olmasa açlık ve susuzluktan 
ölme de gerçekleşmeyecekti. 
maddede kuyuya düşüp telef olanın

mevcut Bunun

924. Bu sebeple meydana
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gerekmektedir(63).
2. Zarar Görenin Kusuru

gelen zararı müştereken tazmin ede
ceklerdir (60) .

Genel kurala getirilen bir ikinci 
istisna da doğrudan failin mevcut 
olmaması veya herhangi bir sebeple 
sorumlu tutulamaması durumlarında, 
"mübâşir"in değil, sadece "müteseb- 
bib"in tazmin borcuyla yükümlü olması 
halidir. Mali neticeleri olan bir 
davada yalancı şahitlik yapan ve 
hakimin yanlış hükmüne sebep olanlar, 
daha sonra yalancı şahit olduklarını 
itiraf etseler, bu durumda meydana 
gelen zararı mübaşir durumundaki 
hakim değil, mütesebbib durumundaki 
yalancı şahitler öder. Zira hakimin 
olayda herhangi bir kusuru yoktur. 
Bilâkis şahitler kusurludur. Bunların 
kusurlu olmaları illiyet bağındaki 
zaafiyeti gidermekte ve bu kimseleri 
zarardan sorumlu kılmaktadır. Bu 
örnek mübaşirin kusuru olmasa da 
sorumlu olacağı kuralına bir istisna 
teşkil etmektedir(61).

dd. İlliyet Bağını Kesen Sebepler

İlliyet bağını kesen ikinci sebep 
zarar görenin kusurudur. Yola kaygan 
bir maddeyi döken kimse normal olarak 
buradan geçerken düşen şahıslara ve 
hayvanlara gelen zararı tazminleyükümlüdür. Burada bir dolaylı itlaf 
hali vardır. Fakat bu madde 
sadece bir kısmını kaplamış da diğer 
kısımdan geçilebiliyorsa, buna rağmen 
kaygan zeminden geçen kimse, düşer 
de bir zarara uğrarsa, 
maddeyi dökene tazmin 
Kendisinin de bu zararda müterafik 
bir kusuru söz konusudur(64). 
görenin başka geçiş yeri 
halde ısrarla yola bırakılmış bîr 
kütük ve taş üzerinden geçmesi ve bu 
sebeple zarara uğraması halinde de 
durum aynıdır. Kendi kusuru söz 
konusu olduğu için bunları 
koyandan tazminat talebinde buluna
maz. İslâm hukukçuları burada 
görenin
gerekçe olarak şunu söylerler: 
tamamını kaplamayacak şekilde kaygan 
bir şey döken veya kütük v.s. koyan 
kimse

yolun

bu zararı o 
ettiremez.

Zarar
olduğu

yola

zarar 
isteyememesinetazminat

YolaBugünkü hukukta olduğu gibi İslâm 
hukukunda da bazı durumlarda fiil 
zararlı sonucu meydana getirdiği ve 
böylece fiille 
illiyet bağı mevcut olduğu halde, 
fâil tazminat ödemekle sorumlu tutul-

mütesebbibtir, 
geçen de mübaşirdir. Yukarıda belir
tilen kural gereğince mübaşir, müte
sebbib bir zararda birleştiklerinde 
sorumluluk mübaşire aittir (65). Aynı 
olayda dökülen maddenin veya konulan 
taş v.s.nin üzerinden geçen kimse 
görmeyen bir kimse ise, ona bir 
kusur isnadı mümkün olmadığından 
yine mütesebbib sorumlu olacaktır(66).

buralardanzarar arasında bir

mamıştır. Klasik kaynaklarda bj hal
lerde illiyet bağının kesilmiş olma
sından bahsedilmemekle birlikte, 
dikkat edilirse görülür ki 
bugünkü anlamda bir illiyet bağının 
kesilmesi söz konusu

burada

olmaktadır. 
Mecelle konuyu düzenlememiş olmakla 
birlikte, sistematik fıkıh eserlerin
de ve fetva kolleksiyonlarmda konuy
la ilgili oldukça zengin örnekler 
vardır.

Binicisi olan bir hayvana vurarak 
veya dürterek ürküten ve kendisine 
zarar verilmesine sebep olan kimse 
de kusurlu olduğu için hayvanın

talebinde
Bu örneklere dayanarak İslâm 

hukukunda da illiyet bağını 
sebepleri üçe ayırabiliriz.

kesen binicisinden tazminat
bulunamaz(67).

1. Mücbir Sebep 3. Üçüncü Şahsın Kusuru
Üçüncü şahsın kusuru da belirli 

durumlarda illiyet bağını kesen bir 
sebeptir. Yukarda verdiğimiz binicisi 
olan hayvanın ürkütülmesi örneğinde 
ürken hayvan bir başkasına 
vermişse bu 
öder(68).
görenin değil, üçüncü şahsın kusuru 
söz konusu olmaktadır. Ahırın kapı
sını bir kimse açar, sonra bir başka" 
sı gelip içerdeki hayvanları ürkütür
se sorumluluk ürkütene aittir(69J- 
Keza bir kimse içinde katı bir y

Klasik kaynaklarda mücbir sebeple 
İUİyet bağının kesilmesi Örneklerine 
oldukça sık rastlanmaktadır, 
neklerde fırtına, yangın, sel gibi 
tabii afetlerin bugünkü anlamda bir 
mücbir sebep teşkil ettiği 
şartlarda aynı türden 
tazminle mükellef 
mücbir

Bu ör-

zarar
kimseve normal 

bir zararı 
olan kimselerin 

.. -i ı . ,.Ç halinde olmadıkları 
görülmektedir(62). Ancak burada müc
bir sebeple zaruret halini karıştır
mamak gerekir. Mücbir sebepte tazmi- 
nat gerekmediği halde

zararı ürküten 
Bu durumda artık zarar

zaruret halinde
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başkasının malını itlaf edenin sorum
lu tutulmasından da anlaşılmaktadır. 
Çünkü her iki halde de failin kusurlu 
olmaması esastır.

bulunan tulumu yarar, diğeri de onu 
ateşin yanma yaklaştırır, erimesine 
sebep olursa yağı tazmin borcu ateşe 
yaklaştırana aittir(70). Bu iki 
örnekte de üçüncü şahsın kusuru ilk 
failin fiiliyle zarar arasındaki 
illiyet bağını kesmektedir.

e. Kusur

Doğrudan itlaf hallerinde kusurun 
aranmamasının iki gerekçesi olduğu 
söylenebilir. Birincisi bı tür itlaf
larda fiil ile zarar çok yakın bir 
irtibat içerisindedirler. 
haksız fiilin doğrudan sonucu olarak 
meydana gelmiştir. Böyle kuvvetli 
bir irtibatın bulunduğu ortamda bir 
de failin mutlaka kusurlu olmasına

İkincisi

Zararaa. Kusur ve Sebep Sorumluluğu
Haksız fiillerde kusurun bir 

unsur olup olmadığı hukuk sistemleri
ne ve haksız fiil nevilerine göre 
değişiklik göstermektedir. Daha önce 
sayılan dört unsurun yanı sıra bir 
de kusurun varlığını şart koşanlar, 
kusur sorumluluğunu benimsemişler ve 
bunun bulunmadığı yerde faili zarar
dan sorumlu tutmamışlardır. İlk dört 
unsuru yeterli gören ve failde kusu
run var olup olmadığına dikkat etme
yenlere sebep ve hakkaniyet sorumlu
luğu dediğimiz sorumluluğu benimse
mişler ve bunun teşekkülü için haksız 
fiilin zararlı sonucu doğurmasını 
yeterli saymışlardır. İslâm hukuku 
farklı haksız fiil nevilerinde her 
iki sorumluluk nevine de bünyesinde 
yer veren karma bir sisteme sahiptir. 
Buna göre doğrudan itlaf hallerinde

p sorumluluğu, dolaylı itlaf 
hallerinde de kusur sorumluluğu esas 
olmaktadır(71),

bb. Doğrudan İtlaf ve Kusur

gerek görülmemiştir(73). 
burada çarpışan iki menfaat söz 
konusudur. Failin menfaati ve zarar
görenin menfaati. Failde kusuru şart 
koştuğumuzda ve bu mevcut olmadığında 
onu sorumlu tutmadığımızda bir başka 
kusursuz kimseyi, zarar göreni ceza
landırmış olmaktayız. Halbuki zarar 
görenin doğrudan itlaf halinde kusuru 
olmadığı gibi, bir fiili de mevcut 
değildir. Bunun her zaman hakkanî 
bir sonuç verdiğini söylemek zordur. 
Bu durumu göz önüne alan İslâm hukuku 
burada mağdurun menfaatini haksız 
failin menfaatine tercih etmiştir. 
Bu alanda son zamanlarda meydana 
gelen değişmeler kusur sorumluluğunun 
terkedilip sebep sorumluluğuna doğru 
gittikçe artan bir temayülün ortaya 
çıktığını göstermektedir.

Dolaylı İtlâf ve Kusurcc.
Dolaylı itlâfta ise nakşız fiilin 

zararlı sonucu doğurması sorumluluk 
için yetmemekte, failin ayrıca kusur
lu olması da gerekmektedir, 
sebbib müeammid olmadıkça 
olmaz" (MAA,93). Bu tür itlâf halle
rinde haksız fiille zarar arasında 
doğrudan itlafta olduğu kadar kuvvet
li bir irtibat mevcut değildir. Bu

teşekkülü için 
da ayrıca 

Buna göre bir at

Bir genel hüküm olarak Mecelle'de 
açıkça ifade edildiği üzere doğrudan 
itlâf hallerinde failin ayrıca kusur
lu olmasına gerek yoktur. Fail ister 
kusurlu olsun ister olmasın, hukuka 
aykırı fiilin zararlı sonucu doğur
ması sorumluluğun 
yeterlidir(72). 
olmasa da zamin olur" 
halde doğrudan itlâf hallerinde esas 
olan sebep sorumluluğudur. Bu sorum
luluğu düzenleyen 912. maddede zarar
lı sonucun ister kasten ister kasıt 
olmaksızın meydana gelmesi durumunda 
fail için tazmin borcunun doğduğu 
tasrih edilmiştir: "Bir kimse diğeri
nin gerek kendisinde gerek emini 
yedinde olan malını gerek kasden ve 
gerek min gayrı 
zamin olur". Kusurun doğrudan itlâf 
hallerinde bir unsur olmadığı 913. 
maddede ayağı kayıp düşenin bu sebep
le başkasının malına verdiği 
tazminle yükümlü olmasından,
914. maddede kendi malı

"Müte-
zâmin

teşekkülü için 
"Mübaşir müteammid 

(MAA,92). O
yüzden sorumlunun 
failin kusurlu olması 
aranmıştır(74). 
gemi azıya alıp da üzerinde binicisi 
olduğu halde bir zarar meydana getir-

binicininse meydana gelen bu zararı 
tazmin borcu yoktur, 
meydana gelmesinde

bir kusuru yoktur. Burada kaste
dilen atın ön ve arka ayaklarıyla 
çiğnemesi şeklindeki 
mübaşereten itlâf sayılan zararların 
haricinde kalan ve tesebbüben itlâf

olmalıdır. Zira 
olarak ve 986. 
edildiği üzere

Çünkü bunun 
esas itibariyle

onun
kasdin itlâf etse binici için

sayılan zararlar 
genel kurala uygun 
maddede de tasrih

zararı 
keza 

zannıyla
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meydana gelen zararı tazminle yükümlü 
olur. Umumi bir yolda yük taşırken 
dikkatsiz davrandığı için sırtındaki 
malı düşüren hamal başkasına verdiği 
zarardan sorumludur (MAA,926). Aynı 
şekilde tarlasını sularken normalin 
üzerinde su salıveren veya geçiş 
yollarını gerektiği gibi kapamayan 
tarla sahibi komşu tarlayı su basma- 
smdan (MAA,922), kaygan bir maddeyi 
yola döken kimse bu sebeple mala ve 
şahıslara gelen zararlardan (MAA,927)f 
yıkılmakta olan bir duvar veya evin 
sahibi ikaz edildiği halde gerekli 
tamiratı yapmaz veya tehlikeli durumu 
ortadan kaldırmazsa duvar veya evin 
yıkılmasından meydana gelen zararlar
dan (MAA,928) sorumludur. Çünkü 
bütün bu hallerde fail ihmalkâr ve 
tedbirsiz davranmıştır.

mübaşeret itlafta kusur aranmaz. 
Fail kusursuz da olsa tazmin borcu 
doğar.

Mecelle'de her ne kadar teammüd 
(kasıt)den bahsedilmekte ise de bunu 
genel olarak kusur şeklinde anlamak 
gerekir. Örneklerde de görüleceği 
üzere ihmal ve tedbirsizliğe dayanan 
tesebbüb hallerinde de itlaf sorumlu
luğu teşekkül etmektedir.

1. Kasıt
Kasıt hukukta genel olarak failin 

hukuka aykırı bir iş yaptığını bil
mesi ve bunu istemesi veya sonuçla
rını tasavvur edebilmesi şeklinde 
tarif edilmektedir. Kusurun en ağır 
türü olan kasıtla başkasının malına 
dolaylı bir fiille zarar veren kimse 
eğer hukuka aykırılık da varsa dolay
lı itlafın bitün unsurlarını gerçek
leştirmiş olur. Doktrinde ve Mecelle'- 
de kasta dayanan "tesebbüb" halleri
nin çeşitli örneklerine rastlanmakta- 
dır. Bir kimsenin elbisesine sarılıp 
mücadele ederken onun üzerinden bir 
şey düşürüp telef olmasına, başkası
nın tarlasına giden suyu haksız 
olarak kesip mahsulün kurumasına, 
başkasının ahırının kapısını açarak 
hayvanların kaçmasına sebep olan 
kimse (MAA,922), 
hayvanını ürkütmek 
eden (MAA,923), 
yaparak başkasının 
olan, aynı şekilde limandaki bağlı 
kayığı isteyerek çözen tütün bu 
haksız fiilleri kasten yapmış sayı
lır. Bunları yaparken fail hukuka 
aykırı bir iş yaptığını bilmekte ve 
bunu istemekte veya en azından zarar
lı bir sonucun meydana geleceğini 
tasavvur edebilmektedir.

2. İhmal ve Tedbirsizlik

Doktrinde bu konuda dikkate değer 
bir örnek de daha önce bahsettiğimiz 
evinde veya tarlasında ateş yakanın 
durumudur. Görüldüğü üzere evinde 
mutaddan fazla veya tarlasında rüz
garlı bir havada veyahutta komşu 
tarlaya çok yakın bir şekilde ateş 
yakan bir kimse aşikârdır ki, tedbir
siz davranmıştır. Buna mukabil aynı 
kimse evinde veya sakin bir havada 
tarlasında mutad üzere ateş yakmışken 
kaza ile yangın çıkmışsa bu durumda 
başkasının malına zarar vermiş bile 
olsa kusuru bulunmadığı için tazmin 
borcu da yoktur (75). Doktrinde bu 
konu ile ilgili daha birçok örnek 
vardır. Kesin olan nokta şurasıdır 
ki, İslâm hukukçuları sadece kastın 
değil, ihmal ve tedbirsizliğin bulun
duğu her tesebbüb halinde de faili 
sorumlu tutmuşlardır.

keza başkasının 
kastıyla ateş 

yalancı şahitlik 
zararına sebep

dd. Ehliyetin İtlaf Sorumluluğuna
Etkisi

Kusurun bir unsur olarak kabul 
durumlarda, 

olarak karşımıza ehliyet problemi 
çıkmaktadır. Doğrudan itlaf halleri 
için meselenin halli kolaydır. Bu 
tür itlafta objektif sorumluluk
esastır. Failde kusurun varlığı 
değildir. Buna bağlı olarak doğrudan 
itlaf hallerinde herhangi bir ehliye 
şartı da yoktur. Nitekim Mecelle 
916. maddesinde: "Bir şahıs diğerinin 
malını itlaf etse kendi malından 

lazım gelir" diyerek, a 
ehliyetinden tamamen ve^

--------- mahrum bulunan çocuk I**1.
itlaf sorumluluğu altında bulun u

Kusurun ikinci nevi olan ihmal ve 
kişinin bir fiili

bağlıedildiği bunatedbirsizlik, 
işlerken hukuk düzeninin kendisine 
yüklediği dikkatli ve tedbirli dav
ranma görevini yerine getirmemesi 
fiili idrak ettiği halde sonuçlarını 
tam idrak etmemesidir. ihmal ve
tedbirsizliği 
her zaman o kadar kolay değildir. Bu 
yüzden burada biz ikisini birlikte 
değerlendirmeyi tercih ettik, 
göre sadece kasten değil, ihmal ve 
tedbirsizlikle

birbirinden ayırmak

Buna
zaman
(fiil)
kısmen

başkasının malının
telef olmasına sebep olan kimse de 
kusurlu hareket etmiş sayılır ve
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larmı tasrih etmiştir. Maddede her 
ne kadar sadece çocuklar zikredilmiş
se de, ehliyet bakımından çocuklarla 
aynı durumda olan akıl hastaları ve 
akıl zayıflarını (matuh) aynı statüde 
mütalaa etmek gerekir. Nitekim Mecel
le de mezkur maddede sadece çocukları 
tasrih etmişse de 960. maddede eksik 
ehliyetli ve ehliyetsizlerin de 
haksız fiillerinden sorumlu oldukla
rını belirtmiştir: "Madde-i ânifede 
zikr olunan mahcur inin bey' ve şirâ 
gibi tasarrufat-ı kaviiyyeleri mute
ber olmaz ise de kendi fiillerinden 
neş'et eden zarar ve ziyanı hemân 
zâmin olurlar". Eda(fiil) ehliyetine 
tamamen veya kısmen sahip olmayan 
akıl hastası, matuh, sefih ve benzeri 
kısıtlıların haksız fiillerinden 
sorumlu olmaları kişide 
itibaren mevcut olan 
ehliyetine dayanmaktadır(76). 
yetsizlerin haksız 
sorumlu oldukları konusunda Hanefi, 
Şafii ve Hanbeli hukukçular görüş 
birliği içerisindedirler. Malikilerde 
de hakim görüş bu istikamettedir(77).

olmakla birlikte dolaylı itlaf hal
lerinde temyiz kudretinin gerekli 
olduğunu, İslâm hukukunda buna delâ
let eden örneklerin 
söylemektedirler(79).

bulunduğunu

Mahmesânî'nin dayandığı deliller
den birisi gayrı mümeyyizlerin itlâf- 
tan sorumlu olduğunu belirten Mecelle 
hükmünün (MAA,916) "mübaşereten 
itlaf" hükümleri arasında yer alması
dır. Lübnanlı hukukçu bunun mefhum-ı 
muhalifinden dolaylı itlâfta gayrı 
mümeyyizlerin sorumlu olmayacakları 
hükmünü çıkarmaktadır. Çok kuvvetli 
olmamakla birlikte bu istidlâlin
belli bir değeri olduğu söylenebi
lir. Mahmesânî'nin dayandığı ikinci 
delil Serahsî'nin zikrettiği bir 
örnektir. Bu örnekte Serahsî üzerindedoğumdan 

vücub(hak) 
Ehli- 

fiillerinden

çocuk bulunan bir hayvanın bir insanı 
çiğnemesi ve öldürmesi halinde çocuk 
için (âkılesi için) diyetin gerekip 
gerekmediğini çocuğun durumuna göre 
belirlemektedir. Şayet çocuk hayvan 
üzerinde duracak bir yaşta ise diyet 
gerekir, değilse gerekmez demektedir. 
Mahmesânî bandan çocuk temyiz kudre
tine sahip olacak bir çağa gelmişse 
sorumludur, değilse sorumlu değildir 
anlamını çıkarmaktadır(80). 
ki, Serahsî'nin verdiği bu 
Mahmesânî'nin yorumladığı şekilde 
yorumlanamaz. Her şeyden Önce üzerin
de binicisi olan bir hayvanın bir 
şahsa veya mala zarar vermesi duru
munda çoğu kez bir dolaylı değil, 
doğrudan itlâf hali vardır (MAA,936). 
Doğrudan itlâf halinde ise failin 
kusurlu olması ve temyiz kudretine 

şart değildir. O 
hayvanın üzerindeki

Halli zor olan problem dolaylı 
itlâf hallerinde failde ehliyetin 
gerekip gerekmediğidir. Bu tür itlâf
ta kusur şart olduğuna göre faile 
kusur isnad edebilmek için onun 
asgari bir temyiz kudretine sahip 
olması gerekmektedir. Aksi halde 
temyiz kudretine dahi sahip olmayan 
failin hukuka aykırı bir iş yaptığını 
bilmesi ve istemesi veya istemese 
bile hukuka aykırı işin sonuçlarını 
tasavvur edebilmesi, hukuk düzeninin 
istediği özen ve tedbiri göstermesi 
söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple 
dolaylı itlâf hallerinde failde en 
azından temyiz kudretinin varlığını 
aramak gerekecektir. Aksini düşünmek 
hukuk mantığına aykırıdır. Ne var 
ki, gerek Mecelle, gerekse İslâm 
hukuku eserleri bu konuda sarih bir

Ne var 
örnek

sahip bulunması 
halde burada 
çocuğun temyiz kudretine sahip olup

değildir. Burada 
"mübaşir" 

haksız fiil 
edilemez mi

olmadığı önemli 
önemli olan kanaatimizce 
durumunda olan çocuğa 

edilebilir mi
meselesidir. Serahsî de meseleyi bu 
noktadan ele almış ve çocuğun hayva- 

üzerinde duramayacak bir yaşta

isnat

hüküm ihtiva etmemektedir. Hatta 
çocukların ve diğer eksik ehliyetli 
ve ehliyetsizlerin haksız fiillerin
den sorumlu olmalarını hükme bağlayan 
916 ve 960. maddelerin genel ifadele-

bunlarm her

nin
ve cüssede olması halinde onun hayva- 

üzerindeki bir eşya gibi kabulnin
edileceğini, binici sayılamayacağını, 
netice olarak haksız 
isnat edilemeyeceğini ve 
gelen zararın hayvanların kendilik
lerinden yaptıkları zarar cümlesinden 
olarak tazmin borcu doğurmayacağını 
açıklıkla belirtmektedir(81). Netice 
olarak bu örnekte temyiz kudretinin 
varlığının arandığına delâlet

fiilin onarinden ilk nazarda 
türlü itlâf hallerinde sorumlu olduk
ları manası dahi çıkmaktadır. Nitekim 
İslâm hukukunda genel kuralın bu 
olduğunu düşünen hukukçular^ da var
dır (78). Ne var ki Mahmesânî ve Tyan 
yukarda işaret ettiğimiz hukuk mantığı
na dayanarak sairahatle belirtilmemiş

meydana

eden

81



banlardan birisinde Fetevâ-yı Haniy- 
ye'den bir nakil yapılmakta vebir işaret yoktur.

oyunoynarken atmış olduğu okla bir kadı-» 
gözünü kör eden 9 yaşındaki bir 

sorumluluğu belirtilirken

Bu konuda çok vazıh olmamakla 
birlikte bize yardımcı olacak dikkate 
değer iki örnek Tyan tarafından 
verilmektedir. Yola veya başkasına 
ait ev veya bahçeye doğru meyletmiş 
ve yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar 

binanın sahibi, ilgili kimseler 
bu konuda uyarılmışsa,

nın
çocuğun
çocuğun 9 yaşında olduğunun zikredil
mesine dayanarak açıkça temyiz kudre-

işaretvarlığına edildiği 
yorum yapılmaktadır.

tinin
yolunda bir 
Kanaatimizce ku yorum isabetsizdir. 
Bu kadarcık zayıf bir istidlalle 
temyiz kudreti lehinde yorum yapıla- 

Kaldı ki, bu örnekteki itlaf

veya
tarafından 
yıkılmadan mütevellid zararlan tazmin 
zorundadır. Burada, daha sonra görü
leceği üzere sorumluluk için mal 
sahibinin önceden uyarılması (tekad- 
düm) şarttır, 
sonra mal

maz.
bir doğrudan itlaf halidir. Bu tür 
itlafta failde temyiz kudretinin 
varlığı şart değildir. Tyan'm diğer 
örnekleri de buna benzemektedir.

Ancak bu tekaddümden 
durumasahibi kusurlu

olmaktadır, 
bina bir

düşmekte ve sorumlu 
Fakat eğer bu duvar veya 
çocuğa aitse tu uyarı 
kanuni temsilcisine

Doktrinde dolaylı itlaf hallerinde 
temyiz kudretinin aranmadığına delâ
let eden örnekler de vardır. Yine 
Serahsî1nin verdiği bir örneğe göre 
bir hayvanı ürküten kimse çocuk da 
olsa meydana gelen zarardan sorumlu
dur (85).

çocuğa değil 
yapılmalıdır. 

Kanunî temsilciye yapılmayan uyarı 
tazmin borcuna 
mez(82). Bu örnek göstermektedir ki,

genel 
mümkün

mesned teşkil et-

tedbirsizlik, yani 
kusur isnat etmek

çocuğa 
olarak
değildir. Tesebbüb halinde failde 
kusur arandığına göre, temyiz kudre
tine sahip olmayanların bu tür itlaf
lardan sorumlu olmaları mümkün değil
dir. Tyan'm Bağdadi'den naklen 
verdiği diğer örnek de şudur: Bu su 
torbasını birisi yarsa da içindekiler 
aksa ve bunları taşıyan hayvan bu 
kaygan zeminde kayarak düşse ve 
zarara uğrasa meydana gelen zararı 
torbayı yaran öder. Ama bu bir çocuk- 

ödeme barcu yoktur(83).
dolaylı itlafta

Netice olarak burada şu söylene
biliri Kusurun arandığı yerde buna 
bağlı olarak fail de asgari olarak 
temyiz kudretinin varlığı da şarttır. 
İslâm hukukunda dolaylı itlâfta 
kusur arandığına göre temyiz kudreti 
de aranmalıdır. Doktrinde bunun 
arandığına delâlet eden örnekler de 
vardır. Fakat Tyan'm da belirttiği 
(86) ve bizim de verdiğimiz örnekler
den anlaşıldığı üzere aksine delâlet 
eden örneklere de rastlanmaktadır. 
Klasik İslâm hukukçuları bu meseleler 
üzerinde ehliyet noktasından durma
mışlardır. Bu durum karşısında temyiz 
kudretine sahip olmayanların sorumlu 
sayıldıkları dolaylı itlaf durumla-

kurala

sa zararı 
Burada açıktır ki, 
fail çocuk olduğu zaman sorumluluk 
tahakkuk etmemektedir.

Bu iki örneğin dışında Tyan, 
Serahsî'nin verdiği örnek de dahil 
olmak üzere failde temyiz kudretinin 
arandığına delâlet eden bazı örnekler 
vermektedir(84). Belirtmek gerekir 
ki, bu örnekler çok kuvvetli değil
dir. Metinler zorlanmıştır. Meselâ

rında Mecelle'deki genel
rağmen (MAA,93) kusur sorumluluğundan 
vazgeçilip sebep sorumluluğuna yöne- 
lindiğini kabul etmek gerekecektir.
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MAHALLİ İDARELERİN SEÇİLMİŞ ORGANLARININ 

ORGANLIK SIFATLARINI KAYBETMELERİ ÜZERİNE

Yrd.Doç.Dr. Turan YILDIRIM
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

I- 1982 Anayasası' nın 127. 
maddesinde mahalli idareler; İl, 
belediye veya köy halkının mahalli 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kuruluş esasları kanunla 
belirtilen ve karar organları, gene 
kanunla gösterilen, seçmenler tara
fından seçilerek oluşturulan kamu 
tüzel kişileri olarak tanımlanmakta
dır.

sıfatının kaybı konusunda ortaya
çıkan, bazı sorunlar ele alınacaktır. 
Merkezi idareye tanınan görevden 
uzaklaştırma yetkisi, başlı başına 
bir çalışma konusu teşkil edecek 
önemde olduğu için bu incelemenin 
sınırları dışında tutulmuştur.

Bu çalışmada, gerek yasal düzen
lemeler gerekse uygulamalarda ortaya 
çıkan, bazı önemli gördüğümüz, sorun
lar ele alınacaktır.

II- YASAL DÜZENLEMELER
a) İl Özel İdaresi Kanunu (İdarei 

Umumiyei Vilayat Kanunu) :
İl Özel İdaresi Kanununun 125. 

maddesinde İl Genel Meclisinin feshi 
düzenlenmiştir. Buna göre, İl genel 
meclisi:

127. maddeye göre, mahalli 
idarelerin seçilmiş organlarının 
organlık sıfatını kaybetmeleri konu
sundaki denetim yargı yoluyla olacak
tır. Uygulamada, mahalli idarelerin 
seçilmiş organlarının organlık sıfa
tını kaybetmeleri, 'esas itibariyle’ 
idari yargı mercilerinin kararıyla 
olmaktadır. Yani her ne kadar, 
yasa'daki hüküm, 
yetkili olduğu 
de(l)

Ana-
merkezi idarenin

yorumuna müsaitse 
yasal düzenlemeler, mahalli 

idarelerin seçilmiş 
organlık sıfatının 
konusunda karar almak

- Kanunen belirli olan, olağan 
veya olağanüstü toplantılar hacminde 
toplanırsa,organlarının 

kaybedilmesi 
yetkisini, 

idari yargı yerlerine bırakmışlardır.
- Kanunen belirli olan yerden 

başka bir yerde toplanırsa,
- Kanunen kendine verilen görev

leri süresi içinde yapmaktan çekinir 
ve bu hal il genel meclisine ait 
işleri sekteye veya 
uğratırsa,

Anayasa, merkezi idareye, mahal
li idare organlarını veya bu organ
ların üyelerini geçici olarak görev
den uzaklaştırma yetkisini tanımış
tır. 127. 
göre, İçişleri Bakanı görevleriyle 
ilgili bir suç sebebi ile haklarında 
soruşturma veya kovuşturma 
mahalli idare organları 
organların üyelerini geçici
tedbir olarak kesin hükme
(görevden) uzaklaştırabilecektir.

geciktirmeye
maddenin 4. f ıkrasma

müzakereSiyasi meseleleri 
eder veya siyasi temennilerde bulu
nursa, Vali, durumu gerekçesiyle 
birlikte derhal İçişleri Bakanlığı'na 
bildirmeye mecburdur.

açılan
buveya

bir
kadar Kanunda İçişleri Bakanlığı'nın 

iş'arı üzerine, il genel meclisinin,
f esholunacagıBu çalışmada, sadece organlık Danıştay kararıyla
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hükme bağlanmıştır.
b) Belediye Kanunu :
Belediye Kanunu’nun 53. madde

sinde, Belediye meclisinin feshedil
mesi düzenlenmektedir. Maddede, İl 
genel meclisinin feshi için belirtil
miş olan şartlar aynen tekrar edil
miştir, 
halinde,
Bakanlığının 
Danıştay'ın kararıyla fesholunacaktır.

53. maddeye göre meclisin fes
hini gerektiren fiil ve işlemlere 
katılan belediye başkânlarınm da 
görevine, Danıştay kararı ile son 
verilecektir.

Belediye Kanunu, Belediye başka- 
nmın görevden alınmasına ilişkin 
başka hükümler efe içermektedir.

Belediye meclisi üyelerince 
belediye işleriyle ilgili herhangi bir 
husus hakkında verilen gensoru öner
gesi sonucunda (m.61) veya Belediye 
başkanmın meclise verdiği yıllık 
çalışma raporunun yetersiz tutun
ması (m. 76) hallerinde, meclisin 
yetersizlik kararı ile müzakereleri 
kapsıyan tutanak meclis 1. başkan 
vekili veya 2. başkan vekili tarafın
dan mahallin en büyük mülkiye amiri
ne gönderilmektedir.

Bu dosya Vali'ler tarafından, 
İl merkezi olmayan yerlerde Kaymakam
ların, İl merkezi olan yerlerde 
kendilerinin gerekçeli ve kanaatli 
mütalaalarıyla birlikte Danıştay'a 
gönderileceklerdir.

76. maddeye göre, Danıştay, tu 
konudaki kararını bir ay zarfında 
vermek zorundadır. Danıştay'ca yeter
sizlik kararı verildiği 
belediye başkanı düşmektedir.

Ayrıca Belediye Kanununun 
maddesinin son fıkrasında, 
başkanmın görevini mazeretsiz ve 
kesintisiz olarak yirmi -20- günden 
fazla terketmesi ve bu durumun mahal
lin en büyük mülki amirince tesbit 
edilmesi ve 
bildirisi üzerine İdari yargı tara
fından bir ay içinde verilecek karar
la belediye başkanmın başkanlıktan" 
düşürüleceği hükme bağlanmıştır.

Belediye Başkanmın, seçildik
ten sonra, seçilme yeterliliğini 
kaybetmesi halinde, Danıştay'ca

verilecek kararla başkanlıktan düşme
sini öngören 91. madde, Anayasa 
Mahkemesinin 1988/38 esas sayılı(2) 
kararıyla iptal edilmiştir. İptal 
edilen hüküm yerine yeni bir düzen
leme getirilmediği için, Belediye 
Kanununda başkanın görevden alınma
sına ilişkin var olan hükümler yuka
rıda belirtilenlerden ibarettir.

c) Köy Kanunu :
Anayasa'da belirtilen üçüncü 

yerel yönetim birimi olan köyün 
seçilmiş organlarının görevden alın
masına ilişkin yasal düzenleme köy 
kanununda yer almaktadır.

Bu şartların gerçekleşmesi 
belediye meclisi, İçişleri 

bildirisi üzerine,

Köy kanununun maddesine
göre, köy muhtarlığına ve ihtiyar 
meclisi üyeliğine seçildikten sonra:

- Kısıtlı veya kamu hizmetlerin
den yasaklı olanlar,

- İzinsiz olarak yabancı devlet 
resmi hizmetinde bulunanlar,

- Ağır hapis cezasını gerektiren 
bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm 
giyenler,

33.

- Taksirli suçlar hariç olmak 
üzere 5 {beş) yıldan fazla hapis 
cezalarıyla kesin olarak hüküm giyen
ler,

irtikap, 
dolandırıcılık, 

inancı kötüye kullanmak,

Zimmet, ihtilas, 
rüşvet, hırsızlık, 
sahtecilik, 
dolaylı iflas çaba, yüz kızartıcı açlardan 
birisi ile kesin olarak hüküm giymiş
olanlar.

- Devletin, katma bütçeli idare- 
özel idare ve belediyelerin,lerin,

köylerin, iktisadi devlet teşekkül
lerinin veya bunlara bağlı döner ve 
müesseselerle 
imtiyazlı şirketlerin 
tahdemi olanlar,

ortaklıklarının ve 
memur ve müs-taktirde

93. Senatosu üyesi,Cumhuriyet 
Milletvekili, İl genel meclisi üyesi, 
belediye meclisi üyesi, 
başkanı olanlar,

"belediye
belediye

- Koy işlerinin müteahhidi., bu 
ilgili kimselerin kefiliİçişleri Bakanlığı' na işlerle 

veya ortağı olanlar ve 
köye borçlu bulunanlar.

bu cihetlerden

meclisi
üyeliğinden İl veya İlçe idare kuru
lunca çıkarılacaklardır.

Ayrıca köy kanununun 41. maddesi,

ihtiyarMuhtarlık ve
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organlık sıfatlarını kaybetmelerine 
ilişkin istemler, Danıştay 8. Dairesi 
tarafından incelenecek ve 
bağlanacaktır.

İdari Yargılama Usulü Kanununda 
yapılan değişiklikle, önemli bir 
diğer soruna ilişkin düzenleme geti
rilmiştir. İdari yargı mevzuatında, 
yerel yönetimlerin seçilmiş organla
rının organlık sıfatının 
ilişkin istemleri 
yönelik usul hükümleri bulunmamaktay
dı. Uygulamada, ilgililerin savun
masının dahi alınmadan karar veril
mesi (6) eleştiri konusuydu. 1990 
tarihli, 3622 sayılı Yasayla İYUK'na 
eklenen bir maddeyle, bu konuda bazı 
düzenlemeler yapılmıştır.

İdari Yargılama Usulü Kanununun 
Ek ' 2. maddesine göre, Belediyeler 
ile il özel idarelerinin seçilmiş 
organlarının organlık sıfatlarını 
kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili 
mercilerden Danıştay'a gönderilen 
dasyalar; belediye başmallarının düşıesi istemi
ne dair ise belediye başmallarının, belediye 
^selislerinin veya il genel meclislerinin feshi 
istemine dair ise meclis beŞmaıvddJ_ini n savun
ması cnheş gün içinde alındıktan scnra ve/a süre
sinde alındıktan sonra takdirde sürenin 
bittiği tarihte tekemmül etmiş sayı
lır. İlgili kanunlarda belirtilen 
karar süreleri bu tarihten itibaren 
işlemeye başlayacaktır. Yani il 
genel meclislerinin feshine ilişkin 
istemler, dosyanın tekemmülünden 
itibaren iki ay; belediye başkanları- 
nın başkanlıktan düşürülmeleri ile 
belediye meclislerinin feshine dair 
istemler ise bir ay içinde sonuçlan
dırılacaklardır .

Ek 2. maddede kararların dosya 
üzerinden verileceği hükme bağlanmış
tır. Bu kararlara karşı başvurulacak 
itiraz usulü ise şu şekilde düzenlen
miştir: Kararlara karşı tebliğini
izleyen günden itibaren onbeş gün 
içerisinde İdari Dava Daireleri 
Genel Kurulu'na itiraz edilebilecektir. 
Ek 2. maddeye göre, itirazlar bir ay
içerisinde sonuçlandırılmalıdır.
İtiraz üzerine verilen karar kesin
dir.

İl merkezine bağlı köylerde Valiye, 
İlçeye bağlı köylerde Kaymakama, 
muhtarın köy işlerini ve kanunlarla 
verilen diğer görevlerini yapmadığını 
gördükleri takdirde muhtara yazılı 
ihtarda bulunmak yetkisini vermekte
dir . Bu ihtara rağmen iş görmeyen 
muhtar, yetkili idare kurulu kararıy
la görevinden uzaklaştırılacaktır.

Görüldüğü gibi İl özel idarele
rinde ve belediyelerde seçilmiş 
organların görevden alınmaları vargı 
organının (Danıştay'ın) kararıyla, 
köy muhtarının ve ihtiyar meclisi 
üyelerinin görevden alınmaları ise 
İl veya İlçe idare kurullarının 
kararıyla olmaktadır.

III- DANIŞTAY KARARININ HUKUKİ 
NİTELİĞİ VE GÖREV SORUNU

Mahalli idarelerin seçilmiş 
organlarının organlık sıfatlarının 
kaybına ilişkin karar verme yetkisi, 
1961 Anayasası'nm kabulünden sonra, 
Danıştay'a verilmiştir(3).

Bu dönemde, Danıştay 3. (İdar ) 
Dairesinin görevli olması, bu Dairece 
verilen kararların yargısal olup 
olmadığı tartışmasına yol açmıştır. 
Neticede, 3. Daire kararlarının 
yargısal denetimi yoluna gidilmiş, 
Dava Daireleri Genel Kurulu, 3. 
Daire kararlarının yargısal denetimi 
görevini üstlenmiştir. Danıştay 
Kanununda 1740 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikle, mahalli idarelerin 
seçilmiş organlarının organlık sıfat
larını kaybetmelerine ilişkin dava
ları çözümlemek görevi Onbirinci 
Daireye verilerek idari karar 
-yargısal karar tartışması sonuçlan
dırılmıştır (4) .

karara

kaybına 
neticelendirmeye

Günümüzde yürürlükte olan 2575 
sayılı Danıştay Kanununun 32. madde
sinde, 8. Dava Dairesinin görevleri 
arasında, mahalli idarelerin seçimle 
gelen organlarının organlık sıfatını 
kaybetmeleri konusuna ilişkin dava
ları çözümlemek de sayılmıştır. 
Danıştay Kanununda 3619 sayılı Yasay
la yapılan bir değişiklikle, 8. 
Dairenin sadece il merkezinde bulunan 
belediyelerin başkanlarinin başkanlık 
sıfatlarının kaybına ilişkin istem
leri incelemesi yolundaki ışığında,

mahalli idarelerin seçilmiş organla
rının organlık sıfatlarını kaybetme
lerine ilişkin kararların hukuki 
niteliği şu şekilde tespit edilebi
lir:

Yukarıdaki verileruygula
maya (5) -yerinde olarak- son veril
miştir. Danıştay Kanununun 24/2. 
maddesinin yeni şekline göre tüm 
belediyelerin seçilmiş organlarının
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Bu kararlar organik 
kararlardır. Bu

açıdan 
hususta 

Maddi
kararlarda, idari 

vesayet yetkisinin kullanımı izlenimi 
de yer almaktadır. İdari 
Usulü

mıştır. Çünkü, uygulamaya baktığımız
da 91. maddenin, belediye başkanla- 
nnm görevden alınmalarında en 
fazla başvurulan yasa hükmü olduğunu 
görmekteyiz. Bu sebeple, 91. maddenin 
iptaliyle ortaya çıkan boşluğun 
nasıl doldurulacağı sorusunun çözüm
lenmesi gerekmektedir.

yargısal 
heıhangi bir tartışma yoktur, 
bakımdan ise bu

Yargılama 
değişikliklerden 

bu istemler hakkında
Kanunundaki

önce, idari
yargı mevzuatında herhangi bir düzen- 
leme bulunmadığı için, bu kararların 
idari

Danıştay Kanununun 24. ve 32. 
maddesiyle, mahalli idarelerin seçil
miş organlarının organlık sıfatının 

ilişkin uyuşmazlıkların 
çözümü Danıştay'a bırakıldığına 
göre, Belediye Başkanlarınm Başkan
lıktan düşürülmesi konusunda görevli 
organın
değildir. Olayın Danıştay'a 
mesi

yonunun daha 
soy1emek mümkündü.

ağır bastığını 
Ancak, 3622 sayılı 

Kanunun getirdiği düzenlemeler karşı
sında, mahalli idarelerin seçilmiş 
organlarının organlık sıfatlarını 
kaybetmeleri konusundaki kararların 
yargı
mevzuatındaki

organınca, yargılama usulü 
hükümler çerçevesinde 

verilen yargısal kararlar olduğunu 
söylemek daha kolaylaşmıştır(7).

varlığı tartışma konusu 
götürül- 

da fazlaca 
çıkmaması gerekir. Çünkü 

Belediye Kanununun çeşitli maddele
rinde, Belediye organlarının organlık 
sıfatını kaybetmesiyle ilgili işlem
lerin İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 
yapılacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca 
gerek Danıştay

usulü konusunda
problem

BELEDİYEIV- BAŞKANLARİNİN
GÖREVDEN ALINMALARINI DÜZENLEYEN 
MADDENİN İPTAL EDİLMİŞ OLMASI

91.

Belediye
meclis tarafından düşürülmesinin ve 
meclisin feshiyle beraber görevine 
son verilmesinin yanısıra (Belediye 
Kanunu m.61,76,53), belediye başkanı- 
nın

Kanununda başkanın
Kanununda gerekse 

Belediye Kanununda istemde bulunacak 
kişiler konusunda sınırlayıcı hüküm
ler bulunmadığına 
Başkanlıktan düşürülmesi 
tüm ilgililer tarafından Danıştay'a 
ulaştırılabilmelidir.

göre, Başkanın 
istemlerigörevden alınmasına 

başka hükümler de yer almaktadır.
ilişkin

Kanunun 93. maddesinin 
fıkrasına göre, 
görevini mazeretsiz ve 
olarak 20 günden fazla terk etmesi 
ve bu durumun mahallin en büyük 
mülkiye amirince tesbit edilerek 
İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesi 
üzerine, idari yargı tarafından 1 ay 
içinde verilecek kararla belediye 
başkanı başkanlıktan düşürülecektir.

Belediye Kanunundaki bir diğer 
hüküm olan 91. madde, 1988 tarihli 
335 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamey
le şu şekilde değiştirilmişti:

Belediye başkanlığına seçildik
ten sonra, seçilme yeterliğini kaybe
den belediye başkanları, İçişleri 
Bakanlığı ’nın 
Danıştay tarafından bir ay içinde 
verilecek kararla başkanlıktan düşer
ler."

son
Tartışılması gereken temel

husus, Belediye Başkanlarınm Başkan
lıktan düşürülmesi istemlerini çözüme 
bağlamakta hangi hukuki hükmün kulla
nılacağıdır. Bir başka söyleyişle, 
kararı verecek yargı mercileri 
hangi gerekçeye dayanarak Belediye 
Başkanmın Başkanlıktan düşürülmesi 
kararını verebileceklerdir?

belediye başkanmın 
kesintisiz

Bu konuda başlıca iki görüş 
ileri sürülebilir.

Birincisi, yargı nercilerinin bele
diye başkanlarınm başkanlıktan 
düşürülme istemlerinde (Belediye 
Kanununun 61.,76.,93/5. ve 53. madde
lerinde belirtilen durumların hari-üzerinebildirisi cinde) düşürme kararı vermeye dayanak 
teşkil edecek bir yasa hükmü bulun
madığı gerekçesiyle istemin reddine 
karar vermesi gerektiğidir. Daha 
doğru bir söyleyişle, açık bir yasa 
hükmüne dayanmaksızın belediye başka-

düşürülmesine 
gerektiğidir, 

idari vesayet yetkisinin

Anayasa Mahkemesi, 1988/38 esas 
sayılı kararıyla(8) söz konusu Kanun 
Hükmünde Kararnameyi, "yetki yasala
rının kapsamı dışında kaldığı" gerek
çesiyle iptal etmiştir, 
ortaya önemli bir yasal boşluk çık-

başkanlıktan
verilememesi

nınm 
karar 
Anayasa,
kanunda belirtilen esas ve usullere

Böylelikle
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V- KOYUN SEÇİLMİŞ ORGANLARIM]^ 
AYRIK DURUMU

Yukarıda da belirtildiği
Köy Kanununa göre, köy muhtarlığında 
ve ihtiyar meclisi üyeliğinden çıka
rılma, İl veya İlçe kurulu kararıyla 
olmaktadır(m.33-41).

emretmekte-dayanması gerektiğini 
dir(m.l27).

İkinci bir çözüm yolu ise,
içtihatortadaki yasal boşluğun 

yoluyla doldurulmasıdır. Bu durumda, 
organlarınca seçim hukukuna 

düşünmekteyiz.
yargı
başvurul abileceğini 
Demokratik usullerle işbaşına gelen 
belediye başkanlarınm seçilme yeter
liliklerini düzenleyen hükümler, bu 
organların görevden alınmalarında da 
kullanılabilir. Bu sonuca, seçilebil
mek için sahip olunması gereken 
niteliklerin görev süresince de 
aranması gerektiği, düşüncesiyle 
varmaktayız. Belli bir göreve baş
layabilmek için taşınması gereken 
niteliklerin, o görevin ifası süre
since var olmasının aranması tabii
dir. İdari yargı organları, belediye 
başkanlarınm düşürülmesi istemle
rini, belediye başkanı seçilebilme 
yeterliliğini düzenleyen yasa hükmünü 

sonuçlandırabilirler. 
Seçilme yeterliliğini kaybeden bele
diye başkanlarınm düşürülmesine 
karar verebilirler.

idarelerinMahalli seçilmiş
organlarının organlık sıfatını kay
betmeleri konusundaki 

yoluyla olacağı 
hükmü (m. 127/4) ve 
Bölge İdare Malık emeleri,

İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu Hakkmdaki Kanunun , 
İl ve İlçe İoa: d 1 arının
yetkilerinin 
maddesi karşısında, muhtar ve
ihtiyar meclisi üyelerinin İl veya 
İlçe İdare kurullarınca görevden 
alınmalarına il hükmün .nsyasaya
uygun olup olmadığı sorunu ortaya 
çıkmıştır.

denetimin
yolundakiyargı

2576Anayasa
sayılı

yargı 
ilişkin 15.

kullanarak
MahkemesininAnayasaSorun,

önüne de getirilmiş ve Yüksek Mahkeme 
"İl veya İlçe Kurulunca" ibaresinde 
Anayasaya aykırılık görmemiştir.1984 tarihli ve 2972 sayılı 

Mahalli İdareler ile Mahalli Muhtar
lıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanun'un 9. maddesine göre 
belediye başkanlığına seçilebilmek 
için, 25 yaşını doldurmak, o seçim 
çevresinde en az altı ay süreyle 
oturmuş olmak ve 2839 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanununun 11. maddesin
de belirtilen sakıncaları taşımamak 
gerekmektedir.

Dolayısıyla, idari 
gelen

Seçimi Kanununun 11. 
maddesini kullanarak çözümleyebilir
ler.

Anayasa Mahkemesine göre:
"Anayasa gereğince, İl İdaresi 

Kanununa ve Köy Kanununun değişik 
33. maddesine dayanılarak İl ve İlçe 
İdare kurullarınca yargısal usul ve 
kararlarla, muhtar ve ihtiyar meclisi 
üyeliklerinden çıkarma görevi, 
sayılı kanunla veya diğer bir kanun 
hükmüyle idare mahkemelerine veril
memiş, bu işler İdare Mahkemelerinin 
görev alanına alınmamış ve İl ve 
İlçe İdare kurullarının bu husustaki 
görev ve yetkileri sona ermemiştir.

İl ve İlçe İdare kurullarının 
bu konuda şimdiye kadar aldıkları 
yargısal nitelikli kararların, bundan 
sonra yargısal olmasına engel ve 
idari sayılmasını gerektiren yeni 
bir hüküm de getirilmemiştir.

Onun için evvelce olduğu gibi 
bundan sonra da İl İdare kurullarının 
gerek birinci gerek ikinci derecede 
verdikleri bu yargısal kararlarına 
karşı temyiz istemlerini 6.1.1982 
günlü 2575 sayılı Danıştay kanununun 
24. maddesindeki "Danıştay'ın bu 
kanunla ve diğer kanunlarla verilen 
görevleri yapar" kuralı ile 32.

2576

yargı yer- 
istemieri,leri, önlerine 

Milletvekili

Ancak şunu da belirtmek gereki
yor ki, Belediye Kanununun 91. mad
desi bir an önce düzenlenerek yürür
lüğe konulmalıdır, 
problemlerin yegane çözüm yolu bu 
olacaktır. Kanun koyucunun 91. madde
yi, Anayasa Mahkemesince iptal edilen 
şekliyle düzenlemesinin uygun olduğu
nu düşünmekteyiz. Böylelikle, 91. 
maddenin önceki 
"görevi kötüye 
dolayı hüküm giyme" kaydının sebep 
olduğu sorunlar da ortadan kaldırıl
mış olacaktır(9).

Ortaya çıkacak

halinde yer alan 
kullanma suçundan
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maddesindeki 
köy

"»Sekizinci 
Belediye ve özel

Daire, a) 
İdareleri

ilgilendiren mevzuatın uygu]anmasına, 
b) Mahalli idarelerin seçimle gelen, 
organlarının organlık sıfatlarını 
kaybetmeleri konusuna...i]içkin 
davaları çözümler" hükümlerine de 
dayanarak, doğrudan Danış tay*m 
inceleyip karara bağlaması gerekmek
tedir .

den alınmalarında da 
aranmalıdır.

VI- SONUÇ
Yukarıda aktarılmaya çalışıldığı 

gibi, mahalli idarelerin seçilmiş 
organlarının organlık sıfatını’ kay
betmeleri konusunda bir çok önemli
problemlere rastlanılmaktadır.

D. i sorunların çözümü için şu 
düzen1emeler öneri1ebilir:

Birincisi; Yerel yönetimlerin 
seç•İmiş organlarının organlık sıfat
larını kaybetmelerinde karar alma 
yetkisi, yerel yönetim organlarına
verilmelidir. Yan.- , İl genel meclisi
nin feshine va\: uuV Yiye meclisinin 
feshine hal?/' , köy ihtiyar

• n al mma- 
vermeli- 

belediye başkanı- 
'üşv 'il.resi ':ararı 

belediye meclisi, köy
gör-’ o; ■ onası kararı ise
i i y a r i .■ •- o; i s İrce ver i İmel idir. Bu

: miı 2 tabi
olacaklardır.

yargı kararı

Bu nedenlerle Köy Kanununun
----- değişik 33. maddesinin a bendin
de yer alan ----- İl veya İlçe İdare

ibaresinde Anayasaya 
aykırılık görülmemiştir."(10}.
kurulunca

Anayasa Mahkemesinin bu kararın
da eleştirilmesi gereken bazı husus
lar vardır. Şöyleki:

2576 sayılı Kanunun 15. maddesi
nin birinci fıkrasındaki "İdare 
Vergi Mahkemelerinin görev alanına 
giren ve kanunlarla çeşitli kurul ve 
komisyonlara verilmiş olan görev ve 
yetkiler, bu mahkemelerin göreve 
başladığı tarihte sona erer" hükmü 
karşısında, İl ve İlçe İdare Kurul
larının, artık yargısal görev ve 
yetkilere sahip olmadığı açıktır.

Ayrıca 2575 sayılı Danıştay 
Kanununun 32. maddesiyle, 8. Daire, 
"Köy, Belediye ve özel İdareleri 
ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına", 
"Mahalli İdarelerin seçimle gelen 
organlarının organlık sıfatlarını 
kaybetmeleri kanununa" ilişkin dava
ları çözümlemekle görevlendirilmiş
tir. Bu sebeble Anayasa Mahkemesinin 
".... bu işler İdare Mahkemelerinin 
görev alanına alınmamış ve İl ve 
İlçe İdare kurullarının bu husustaki 
görev ve yetkileri sona ermemiştir." 
biçimindeki görüşüne katılmak mümkün 
görülmemektedir.

IV. J •sına iseve
■ -- - . .nın

muhtarının 
köy

Anayasa* daki 
yerel 

(12) anla
mın- daha uygun düştüğünü düşünmekte
yiz .

bi: çözüm ısır Seçilmiş 
c ra an 1 ar m org ani ı k sıf at 1 arını
üoyoo ürelerine ilişkin kararların 
merkezi idare organlarınca verilmesi
dir. Bu konuda verilen kararların, 
idari orsa e:, yetkisini kullanılması 

oo şirili ma daha önce
edilmişti. 

yargı denetimine 
i z aı itan var estedir.

niteliğini 
işaret Bu kararların 

tabi olacakları

maddedekiBu .iki çözümün 127.
s içilmiş organla- 

o--ga.ilık sıfatını kaybetmeleriDolayısıyla köy Muhtarlarının 
ve ihtiyar meclisi üyelerinin görev
den alınması kararının, yargı organı

İl veya ilçe 
Anayasa‘nın

rmın
konusu? :.oori dene t imin yargı yoluyla 

hükmüne aykırılığı ileriolacağı"
sürülebilir.. Fakat şunu da belirtmek 
gerekir ki: Anayasa1nın 127. maddesi, 
organlık sıfatının kazanılmasına
j.lişkin i birazların "çözümünün";
kaybetmeleri konusundaki. . ''denetimin" 

yoluyla olacağını hükme bağia- 
Yargı yoluyla denetim, 

idari işlemlerin hukuka uygunluğunun 
denetlenmesini ifade ermektedir.
Denetim sözcüğünden yararlanarak,
seçilmiş organların organlık sııatla-

niteliği taşımayan 
kurullarınca alınması,
127. maddesine aykırıdır. Çünkü II 
veya İlçe İdare kurullarının, 
Muhtarı ve ihtiyar meclisi üyelerinin 
üyeliklerinin sona ermesine ilişkin 
kararları İdari işlemdi) niteliğin- 

Anayasa*da köyün seçilmiş 
organlarının organlık 
kaybetmeleri hususunda aytık 
uygulamaya yol açacak hüküm 
bulunmamaktadır. Bu organların çörev-

Köy

yargı 
maktadır.dedirler.

sıfatlarını 
bir 
ise
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lanması gereken usul ve köyün seçi]_ 
miş organlarının ayrık durumu 
çözüme kavuşturulmalıdır.

mahalli

kaybı konusundaki işlemlerin 
mercilerince

rınm 
yargı
zorunlu olmadığı şeklinde bir yorum 
yapmak mümkündür(13).

yapılmasının yasal

idarelerin 
organlık sıfatlarını kazanmalarına 
ilişkin itirazların çözümünde görevli 
olan seçim yargısının, bu organların 
organlık sıfatlarını 
konusundaki denetimde de görevlen
dirilebileceği görüşünü tartışmaya 
sunmak istiyoruz.

Ayrıca,
Yasakoyucunun yorumu, tu işlem

lerin yargı mercilerince yapılması 
gerektiği yolundadır. Bu durumda ise 
üçüncü bir yol olarak, yasal düzenle
melerin tekrar gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. Özellikle idari yargı
da ortaya çıkan görev sorunu, uygu-

kaybetmeleri

Dipnotları :
olduğunu söylemektedir. Bkz. S.Hondu, 
a.g.e., s.28. Ancak müellif, bu 
işlemlerin klasik yargısal kararlar 
niteliğinde olmadığını, nev’i şahsına 
münhasır başvuru ve kararlar olduğunu 
da belirtmektedir.
(8) Ay.Mah. E.1988/38, K.1989/7, T. 
8/2/1989, RG. 3.5.1989,20157

(1) "... Denetim sonradan (a pos- 
teriori) yapılan bir işlemdir. Yani 
merkez,
fakat kararı mutlaka yargı denetimine 
tabi olacaktır. Yoksa, fesih kararını 
yargı 
Bkz.
Mevzuatı, 
s.306, Dipnot 1.
(2) Ay.Mah., E.1988/38, K.1989/7 T. 
8.2.1989, RG. 3.5.1989, 20157.
(3) Bu konuda bkz. O. Meriç, Belediye 
Başkanlarınm Başkanlıktan düşürül
mesi koşullarının geçirdiği yasal ve 
yargısal aşamalar. Danıştay Dergisi, 
sayı 12-13; O. Meriç, Türkiye'de 
Mahalli İdareler ve bunların Danıştay- 
la ilişkileri, Danıştay Dergisi sayı 
24-25.
(4) O. Meriç, Belediye Başkanlarınm 
Başkanlıktan düşürülmeleri koşulla
rının geçirdiği yasal ve yargısal 
aşamalar, Danıştay Dergisi, sayı 
12-13, S.42.
(5) 8.D. E.1985/245,
19.04.1985,
60- 61, S.344, 8.D.
25.12.1985 Danıştay Dergisi,
62-63, S.367.
(6) 8.D. E.1986/581, K.1986/541 
Danıştay Dergisi, Sayı:66-67, S.339.
L.Duran, Türkiye Yönetiminde kargaşa, 
İstanbul 1988, S.180; S.Hondu, Bele
diye Başkanlarınm Düşürülmeleri ve 
Belediye Meclislerinin feshi konula
rında bir inceleme, Danıştay Dergisi, 
Sayı:66-67, S.27.
(7) Hondu, bu kararların maddi ve 
organik bakımdan yargısal kararlar

fesih yetkisini kullanacak,

değildir..." 
İdaresi

organı verecek 
Giritli-Bilgen, Amme

İÜHF Yay., İstanbul 1964,

(9) Bkz. O. Meriç, Belediye Başkanla- 
rmın Başkanlıktan Düşürülmeleri... 
a.g.e., s.35 vd.; S.Hondu, Belediye 
Başkanlarınm Düşürülmeleri ve Bele
diye Meclislerinin Feshi Konularında 
bir İnceleme, Danıştay Dergisi, 
Sayı:66-67., S.21-22. Bu çalışma, 
seçilmiş organların organlık sıfat
larını kaybetmelerine ilişkin genel 
bir bakış açısı vermek amacıyla 
hazırlandığı için başkanlıktan düşü
rülme konusunda ortaya çıkan diğer 
sorunlara değinilmemiştir. 
larda yukarıdaki eserlerden faydala
nılabilir.
(10) E.1987/4, K.1987/20, T. 24.9.1987, 
RG. 23.12.1987, 19673.

Bu konu-

K.1985/419, T. 
Danıştay Dergisi, Sayı:

E .1985/1043, T.
Sayı:

11.3.1988
kararında,

muhtarların
(11) Danıştay 8. Dairesi, 
tarihinde verdiği bir 
"İlçe idare kurulunca 
görevden uzaklaştırılmaları yolunda 
verilen kararların öncelikle il 
idare kurullarında incelenmesi ve bu

kararlara karşıkurullarca verilen 
temyiz istemi ile Danıştay'a gelin
mesi olanağı bulunmaktadır" derken, 
bu karardan altı gün sonra verdiği 
bir diğer kararda ilçe idare kurulu- 

köy muhtarının görevine son 
verilmesi işlemini, 
tülmesi gerekli yönetsel 
olarak nitelemiştir. 8. Daire, E.l 
/125, K.1988/174, T 11.3.1988; E.198

nun yürü-
işlem"

"Kesin ve
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/402, K.1988/192, T. 17 
Danıştay Dergisi, Sayı:72-73.,
517.
(12) Yerel yönetimlerin özerkliği 
siyasal özerklik olarak düşünülme
mektedir. "Yerel yönetimler açısından 
özerklik, Anayasa ve yasaların belir
lediği kamu hizmetlerinin önemli bir 
bölümünün 
olarak, 
luğu

17.3.1988, 
S.514-

ikesidir" 
/23, T. 
20001.

Ay.Mah. E.1987/18, K.1988
22.6.1988, RG. 26.11.1988,

(13) "Anayasa' nm 125. maddesinde 
idarenin her türlü işlemlerine karşı 
yargı yolunun açık olduğu belirtil
mişken, 127. maddede de yargısal 
denetimden söz edilmesi, bu işlemle
rin yargı mercilerince yapılması 
gereğini ifade etmektedir" şeklinde 
bir yorum da mümkündür.

yurttaşların yararına 
yerel yönetimlerin sorumlu- 

al tında yerine getirilmesi
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"ZORUNLU DİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ" BAĞLAMINDA 
1982 ANAYASASININ 24 ÜNCÜ VE 

MEDENİ KANUNUN 266 NCI 
MADDELERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİ

Ar.Gör.Dr. Bihterin DINÇKOL
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanı

GİRİŞ
Her hukuk sisteminde bazen 

normlar arasında çelişkiler bulunabi
lir. Ancak etkin bir hukuk sistemi 
için önemli olan; bu çatışkıları 
ortadan kaldırmaya veyahut hiç olmaz
sa en aza indirmeye çalışmaktır. 
Normlar arası bu çelişmeler sosyal 
yapı üzerinde de oldukça önemli rol 
oynarlar. Bu yazının konusunu oluş
turan ise, Anayasanın 24 üncü maddesi 
ve aynı doğrultudaki Milli Eğitim 
Temel Kanununun 12 nci maddesinde 
düzenlenen "zorunlu din eğitimi ve 
öğretimi" ile, Medeni Kanunumuzun 
266 ncı maddesi arasındaki çelişki
dir. Bu çatışkı aynı zamanda eğitim 
ve öğrenim, din ve vicdan özgürlük
leri bağlamında, sosyal yapı üzerinde 
de oldukça yoğun şekilde etkisini 
göstermektedir. Biz yazıda; konunun 
tarihsel ve sosyal süreci içinde, 
çelişkiyi giderici çözüm önerilerine 
değineceğiz.

I. Bilim-Din İlişkisi
Bilim ile din arasındaki ilişki, 

çağlar boyu insanları düşündüren, 
uğraştıran bir husus olmuştur. Filo
zof Whithead'a göre; "Tarihin gele
cekteki akışının, bu günkü kuşağın 
bilim ve din arasındaki ilişkileri 
hakkında vereceği karara bağlı ol
duğunu öne sürmek bir abartı sayıl
maz" (1). Din, fcu günkü anlamında 
"bilim"in oluşmadığı dönemlerde ve 
yerlerde, bilimin işlevini de görmüş
tür (2). Çok tanrılı dinlerin sosyal

yaşamı etkilediği ilk çağlarda, din 
yalnızca doğal olaylar ve sırlar 
konusunda değil, toplumsal gelişme ve 
devlet
üzerinde de açıklama yapar. Din, 
insan toplumu ile ortaya çıkmıştır; 
buna karşılık bilim ise, ilk çağlarda 
görünmeye başladıysa da, 16 ncı 
yüzyıldan sonra önem kazanmış ve bu 
dönemden sonra önemini giderek artır
mıştır (3).

yaşamındaki değişiklikler

Batıda eğitim, bilim ve kültürün 
halk yığınlarına yayılması, toplum, 
devlet düzeninin halka ve akla uyar
lanması girişimleri, 18 inci yüzyılın 
başındaki düşünürler ve eğitimcilerle 
başlar. Ana özelliği lâik bir dünya 
görüşü olan ve doğal hukuka dayanan 
Rousseau, Montesquieu,
Locke gibi 18 inci yüzyıl düşünürleri
nin başlattıkları "Aydınlanma Çağı"nda, 
sağduyu ve aklın herşeyin 
olduğu ortaya konmuştur. 1789 Fransız 
devrimi, insan hakları, özgürlük, 
adalet, eşitlik, devletin eğitim 
ödevi (devlet okulu, kamusal okul) 
ilkeleri, bu yüzyıldaki sanatçı^ ve 
düşünürlerin ürünü oldular(4). ülke
mizde ise, "aydınlanma", etkisini 
Atatürk ve Cumhuriyet ile 200 yıllık 
bir gecikme sonucu göstermiştir.

Voltaire,

üstünde

ÖğretimII. Devletin "Eğitim ve 
Ödevi" ve Din Eğitimi

Devletin, vatandaşlarına 
yüklendiği bazı ödevler vardır. 19 
Anayasasının "Devletin temel amaç

94



görevleri"ni düzenleyen 5 inci mad
desi, devletin görevleri 
"... insanın maddî ve

Birinci. görüş 
devletin din eğitimi

çerçevesinde, 
hususundaki 

"ilgisizliği"; dinsel eğitim konusun
daki boşluğun, "özel"
1arınca

arasında
manevi varlığı

nın gelişmesi için gerekli şartları 
hazırlamaya çalışma(yı)..." da 
mıştır. Kişinin

eğitim kurum- 
ve okullarca doldurulması 

durumunu ortaya çıkaracaktır. Ancak, 
dinsel eğitim veren "özel" okul ve 
kurumların devlet eliyle denetlenme
sinin son derece güç oluşu, denetim
siz bir dinî bilgi aktarımı sonucunu 
doğuracaktır. BÖylece tek yönlü 
dinsel bilginin yaratabileceği hoş
görüsüzlük; din ve vicdan özgürlüğünü 
tehdit eden bir toplumsal yapı oluş
turmak suretiyle, lâik devlet düzeni
ni tahrip edebilir.

say-
manevî varlığının 

gelişmesi hiç şüphesiz bir kültür 
ortamının yaratılmasını 

Kişinin manevî
gerekli 

varlığı,
kültür alanına ilişkin varlığı 

anlamına gelmektedir. Nasıl Eğitim, 
öğrenim hakkı 
sanat özgürlüğü gibi haklar, kültür 
ortamı ile ilgili haklardansa, düşün
ce özgürlüğü ve buna bağlı 
inanç özgürlüğü de bu haklar kapsa
mına girmektedir. Demek ki Anayasanın 
5 inci maddesinde yerini bulan "sos
yal hukuk devleti"; 
varlığına
özgürlüğü ile ilgili gelişimini de 
sağlayacak ortamı oluşturacaktır.

kılar(5).
onun

ve ödevi, bilim ve

olarak

ikinci görü - göre. ise, " .. .Dev
let, öğretimi 
timini denetleme y-tkısinden vazgeçe
mez . Dev ıı maddî,
fikrî ve manevî bakın korumak
ve geı vatanına, milletine
yararlı olabilecek nicelikte eğit
mek , yetiştirmek Ödevindedir..."(7).

ar ela din öğre-kişinin manevî 
olarak, inançilişkin

Anayasanın, "Eğitim ve Öğrenim 
Hakkı ve Ödevi "ni düzenleyen 42 nci 
maddesinin gerekçesinde de belirtil
diği gibi, fert açısından bir hak 
olan öğrenim ve eğitim, devletin 
başta gelen ödevlerindendir.

Eğitim ve öğrenim hakkı ve 
inanç özgürlüğü ile "kişinin maddî 
ve manevî varlığını geliştirmesi" 
arasındaki zorunlu bağlantı gözönüne 
alındığında, bu alanda devletin 
ödevi problemi karşımıza çıkmaktadır. 
Konumuz açısından ferdin manevî 
gelişim alanına giren din eğitimi 
konusunda devletin ödevinin bulunup 
bulunmadığı, var ise nerede başlayıp 
nerede bi.teceği sorunu önem kazanmak
tadır .

1982 Anayasasında da bu ikinci 
görüşün, bir adım daha ileri gidile
rek benimsendiğini görüyoruz. Zira 
Anayasanın 24 üncü maddesinin 4 üncü 
fıkrası ile, din ve ahlâk eğitimi 
Devletin gözetim ve denetimi altına 
konulmakla kalınmamış, ilk ve orta 
öğretimde din kültürü ve ahlâk öğre
timi kapsamınadersler"
alınmıştır(8). Bu konuyu incelemeye 
geçmeden, 
ülkelerin
uluslararası belgelerde din eğitimine 
değinmek yerinde olacaktır.

"zorunlu

• • ıık ay es e aç ısı ndan, baz ı 
eğitim sistemlerinde ve

III. Bazı Devletler Eğitim 
Sisteminde ve Uluslararası Belgeler 
Çerçevesinde Din Eğitimidine yer 

sorun
Anayasalarında resmi 

veren devletler açısından bir 
yoktur. Zira bu devletler, vatandaş
larına,
tuşunda dinî eğitim olanağı ssğlaya- 

lâik bir devlette,

kadar eğitim 
eğitime ilişkin

zamanlaraSon
sistemlerinin çoğu, 
konularının bir kısmını dinî ideolo
jiden almışlardır. Devlet okullarının 
laikleştirilmesi, Fransa'da 19 uncu 
yüzyılın sorü arında gerçekleştiril-

sonucunda devlet

destekledikleri din doğrul-

Ancakçaktır.
devletin sosyal devlet ilkesi gereği 
yükümlü olduğu eğitim ödevi kapsa
mına, dinî eğitimin girip girmeyeceği 
hususu tartışmalara neden olmaktadır.

miştir ve bunun 
okullarında din öğretimi kaidırılmış-
tır(9).din ile 

olarak 
dinî

Lâikliği, devletin 
bütün ilişkisini 
kabul eden görüş, 
eğitim için her türlü yardımımı redde
der. Diğer bir görüş ise, din eğiti
mini devletin temel amaçlarından 
biri olarak görüp, devletin gerek
tiğinde yardım etmesi fikri ile 
olaya yaklaşır(6).

din 
"seçim

iş v i ere' deİngiltere'de, 
dersleri devlet okullarında 
lik" olarak okutulmaktadır(10).

kesmesi
devletin

Norveç ve 
okullarında din 

olunmakta-

Avusturya,Brezilya,
Ispanya'da 
dersi 
dır(11).

devlet 
okutulmaya devam
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Laik bir devlet olan Amerika 
Birleşik Devletlerinde devlet ile 
kilise birbirinden ayrıldığı gibi, 
kilise ve okul da birbirinden ayrıl
mıştır. Anayasanın Ek I. maddesi 
(First Amendment) gereğince, din 
eğitimi devletçe desteklenmemektedir. 
ABD'de resmî okullarda dinî öğretim 
yapılamamasına karşın, çeşitli dinî 
cemaat ve büyük vakıfların açtıkları 
okullar ve üniversitelerde dinî 
öğretime geniş ölçüde yer verilmekte
dir^).

larda- yasal vasilerin, devlet tara
fmdan kurutanların dışında devletcT 
konmuş ya da onanmış belli eğiti 
ölçülerine uyan okullar seçme özgür», 
lüklerine saygı göstermeyi ve
larınm kendi inançları doğrultusunda 
ahlâk ve din eğitimi görmelerini 
lamayı üstlenir"(14). sağ-

Yine aynı tarihte kabul edilen 
"Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslar- 
arası BÖzleşmesi"nin IB inci mâc!cfe_ 
sinin 4 üncü bendi diğer uluslararası 
bildirilerde olduğu gibi, çocukların 
din ve ahlâk eğitimi konusunda önce
likle anababalara söz hakkı tanınması 
gerekliliğini şöyle düzenlemiştir;

"4. Bu sözleşmeye taraf devlet
ler, anaba banın ve kimi durumlarda 
yasal vasilerin, çocuklarının kendi 
inançları doğrultusunda din ve ahlâk 
eğitimi görmelerini sağlama özgür
lüğüne saygı göstermeyi üstlenir"(15).

1981 tarihli "Din ya da İnanca 
Dayalı Her Türlü "Hoşgörüsüzlük ve
Ayırımcılığın Kaldırılması Bildir^
gesi"nin(16), 5 inci maddesinin 2
nci bendine göre ise; "... Çocuk ... 
anababasınm ya da yasal vasisinin 
isteklerine karşı din ve inanç öğre
timi almaya zorlanamaz". Bu hükümde 
de çocukların din ve inanç öğreti
minde zorlamaya yer olmadığı, çocuğun 
velisinin iznine bağlı olduğu 
derece açık bir biçimde ortaya kon
muştur.

Uluslararası bildirilerde de 
eğitim ve öğrenim özgürlüğüne ilişkin 
düzenlemeler yapılırken, dinî eğitime 
de yer verildiği görülmektedir. İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi'nin, 
eğitim ve öğrenim özgürlüğüne ilişkin 
26 ncı maddesinin ikinci bendi, şu 
hükmü taşımaktadır:

"2. Eğitim insan şahsiyetinin 
tam gelişmesini ve insan haklarıyla 
temel özgürlüklerin gözetilmesini 
güçlendirmeyi amaçlamalıdır. Tüm 
uluslar, tüm ırk ve din toplulukları 
arasında anlayışı, hoşgörüyü ve dost
luğu teşvik etmeli ve Birleşmiş 
Milletler'in barışın korunması yolun
daki
dır"(13).

çalışmalarına destek olmalı-

Madde metninden de anlaşılacağı 
gibi, eğitimin temel hak ve özgürlük
lerin gözetilmesinde, tüm ulus, ırk, 
din toplulukları arasındaki anlayış, 
hoşgörü ve dostluğu teşvik etmede, 
barışın
derece açık bir biçimde vurgulanmış
tır.

son

korunmasındaki önemi son IV. Ülkemizde "Din Eğitimi ve 
Öğretimi"ne İlişkin Düzenleme

A-) Yasal Düzenlemeler
Ülkemizde "Din Eğitimi ve Öğre

timi" hususundaki yasal düzenlemeler 
birbirleri ile çelişir bir nitelik 
arzetmektedir.

1982 Anayasasının 24 üncü madde- 
fıkrasmda ve 1739 

sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 
12 ^nci maddesinde "din kültürü ve 
ahlâk öğretimi "nin, ilk ve orta 
öğretim kurumlarında okutulan "zorun
lu dersler" 
if ade edilmektedir. 
üncü 
göre;

Birbirinin 26 ncı maddesinin 3 
üncü bendi ise, şu hükümle, ebeveyn
lerin çocuklarını istedikleri gibi 
eğitebileceklerini ifade etmiştir.

" 3- Çocukların hangi eğitimden 
geçeceklerini
önce ebeveynlerin hakkıdır".

Demek ki

belirlemek herkesten
sinin 4 üncü

çocuklaraw. . , verilecek 
eğitimi seçmede öncelikle hak sahibi 
olan ana babalardır.

Birleşmiş Milletler Genel 
lunca 16 Aralık 1966

Kuru-
. . , tarihinde
k6bul 6x311611 "Ekonomik, Toplumsal ve 
Kültürel Haklar Uluslararası 
mesı"nin 13 uncu maddesinin 
bendine göre;

arasında yer aldığı 
Anayasanın 24 

maddesinin 4 üncü fıkrasına
Sozleş-
"3 üncü

Din kültürü ve ahlâk öğre
timi ilk ve ortaöğretim kurumlarında 
okutulan3. Bu sözleşmeye taraf devlet

ler , anababalarm zorunlu dersler arasında 
yer alır. Bunun dışındaki din eğitimya da -kimi durum-
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ve öğretimi ancak kişilerin kendi 
isteğine, küçüklerin ve kanuni tem
silcisinin talebine bağlıdır...".

Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 
(16.6.1983 gün ve 2842/2 ile değişik) 
12 nci maddesine göre ise;

"Türk Milli Eğitiminde 
esastır. Din kültürü ve ahlâk eğre
timi ilkokul ve ortaokullar ile lise 
ve dengi okullarda okutulan zorunlu 
dersler arasında yer alır".

Öte yandan, bu düzenlemelere 
ters gelen ve uluslararası bildiri
lerle aynı yönde bir hüküm de, Medeni 
Kanunun 266 ncı maddesinde bulunmak
tadır ;

1-) Genel Olarak
Cumhuriyetin kurulduğu tarihten 

itibaren zorunlu din derslerinin 
tartışmalara konu olduğu görülmekte
dir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 
Mart 1924) uygulanmaya başladıktan 
sonra, din derslerinin 1930 yılında 
kent ilkokulları programından, 1939'- 
da da köy ilkokullarının programından 
kaldırıldığını tesbit ediyoruz(17). 
1948-49 eğretim yılında ise, ilkokul
ların 4. ve 5. sınıflarında din 
dersleri yeniden konuldu(18). Din 
dersleri önceleri seçimlik ve sınıf 
geçmeye etkili değilken, 1951 yılında 
Milli Eğitim Bakanlığı’nm bir tami
miyle zorunlu hale getirilmiştir. Bu 
derslere girme: iszemeven öğrenci 
velisinin dilekçe vermesi gerekliliği 
yanı sıra, bj derslerin sınıf geçmeye 
de etkili olacağı belirtilmiştik 19). 
1956 yılında din dersleri ortaokulla
rın ders programına da alınmıştır(20). 
O günden, 1982 Anayasasında zorunlu 
ders olarak kabulüne kadar, görünüşte 
seçimlik ancak fiiliyatta derslere 
girmemek için dilekçe zorunluluğu 
nedeniyle, 
sanki zorunlu bir ders gibi işlev 
gördüler(21).

2-) "Zorunlu Din Eğitimi ve 
Öğretimi" ve Anayasal Dayanağı

lâiklik

"... Çocuğun dini terbiyesini 
tâyin ana ve babaya aittir. Ana ve 
babanın bu husustaki hürriyetini 
tahdit edecek her türlü mukavele 
muteber değildir.".

Medeni Kanunumuzun 266 ncı 
maddesi, tıpkı uluslararası bildiri
lerde olduğu gibi "dini eğitim" 
hususunda ana babanın seçim hakkı 
olduğunu ve bu yoldaki iradenin de 
hiçbir şekilde kayıtlanamayacağını 
belirtmiştir. Demek ki çocuk ana 
babasının arzusu hilafına dinî eğitim 
almaya zorlanamayacaktır.

ortaöğretimdeilk ve

Medeni Kanun 
üstünlük 

ve Milli 
(m.12)

çocuk belki de ana 
babasının rızası hilafına ilk ve 
orta öğretimde zorunlu din eğitimine 
tâbi tutulmaktadır.

Görüldüğü gibi, 
ana ve babanın iradesine 
tanırken, Anayasa (m.24/4) 
Eğitim Temel Kanunu'ndaki 
hükümler ile,

1982 Anayasası Danışma Meclisi'- 
nde görüşülürken, en çok tartışılan

ahlâkkonulardan biri de din ve 
dersleri ve eğitimi olmuştur(22). 

Komisyonu sözcüsü Akvol,Anayasa
derslerde zorla dm öğretilmeyeceğini, 
ancak derslere devamın zorunlu ol
duğunu tartışmalar sırasında ifade 
etmiştir(23). Akyol ayrıca; "...Aile, 

istediği dinî ve ahlakı 
minimumlarını

Bu hükümler doğrultusunda karşı-
Birin- 

daha 
24 üncü

iki durum çıkmaktadır, 
ya MK. 266 ncı madde

çocuğuna
terbiyeyi verir ana, 
da devlet denetiminde devlet verir.. 
Böylece devlet, kendisini de tehdit 
edebilecek olan bazı yanlış bilgile
rin yayılmasını kesinlikle önlemiş 

yararlı olan bilgiyi yaymış 
Bu devletin hakkıdır..."(24)

miza
cisi,
üstün norm olan Anayasanın 
maddesine aykırılık teşkil etmekte-

24 üncüyahut da İkincisi,dir;
maddenin 4 üncü fıkrası, Anayasanın
lâiklik hususundaki genel esprisi

bütünlüğünü bozan, onun 
ilişkin prensipleri ile

olur,
olur.
diyerek, devletin zorumu din dersle— 

"kendisini tehdit edebilecek
içinde, onun 
lâikliğe
çelişen bir nitelik arzetmekteöir. rinde

olan" bazı tehlikelere karşı korumak 
için minimum din bilgisini çocuklara 
vereceğini kabul etmiştir. AncaK, 
lâik devleti koruma adına inancı ne 

olsun herkesi aynı din eğiti
mine tâbi tutmanın ne derece din ve

bağdaşacağı

Bu çatışkının çözümüne ilişkin 
seçenekleri koymadan, "zorunlu din 
dersleri "nin ülkemiz eğitim sist-emi 
içinde geçirdiği süreç ve oynadığı 
role değinmek gerekmektedir.

B-) Eğitim Sistemimizde "Zorunlu 
Din Eğitimi ve Öğretimi"

olursa

ileözgürlüğüvicdan 
düşündürücüdür(25).
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Bu derslerde herhangi bir 
kötiilenmemeli; dini temel kavraml 
ahlâkî, ^ fikri esaslar anlatılmalı- 
dinin lâikliğe karşı olmadığı fikri 
işlenmelidir(30). Unutulmamalıdır ki 
lâik eğitim insanları "düşünebilen 
insanlar" yapacaktır.

Ancak son zamanlarda, müslüman 
olmayan Öğrenciler lehine gelişmeler 
olmuştur. Önceleri Musevî ve Hristi- 
yan öğrenciler sadece Din Kültürü ve 
Ahlâk Bilgisi dersinde uygulamaya 
yönelik konulardan muaf tutulur
ken (26), Eğitim ve Öğretim Yüksek 
Kurulu, gayrimüslim öğrencilerin 
1990-91 öğretim yılından itibaren 
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersine 
girmelerinin zorunlu olmadığını 
kararlaştırmıştır.

"Uygulamaya dayalı zorunlu" din 
dersi şüphesiz lâikliğe aykırıdır(27). 
Eğer Milli Güvenlik Konseyi'nde 
yapılan değişiklikteki şekliyle "din 
kültürü ve ahlâk öğretimi"nde, sadece 
dersin adının belirttiği gibi, tarih
sel ve felsefi bir düşünce yapısı 
içinde dinler anlatılırsa, belki bir 
ölçüde Anayasa ile tutarlı davranıl
mış olur. Böylece hiç olmazsa, objek
tif ve genel bir din kültürü eğitimi 
gerçekleşir.

din

SONUÇ
Gerek uluslararası belgelerde, 

gerekse çağdaş lâik devletlerde din 
eğitim ve öğretiminin zorunlu tutul- 
madiği, ana babanın seçimine bırakıl
dığı , yukarıdaki açıklamalardan 
anlaşılmaktadır. Çocukların 
eğitim ve öğretiminde izlenen temel 
espri budur. Yine tesbitlerimiz 
Medeni Kanunun 266 ncı maddesinin bu

içerirken; 
Anayasanın 24/4 üncü maddesinin ve 
Milli Eğitim Temel Kanununun 12 nci 
maddesinin ise din eğitiminin zorun
luluğu yolundaki hükümleriyle, bu 
genel prensiple çelişir bir durum 
yarattıklarını gösterdi. Bu çelişki 
çerçevesinde iki statüyle karşılaş
tığımızı, bunlardan birincisinin, ya 
Medeni Kanunun 266 ncı maddesinin 
daha üstün bir norm olan Anayasanın 
24 üncü maddesine aykırılık teşkil 
eder nitelikte olduğunu; yahut ta 
İkincisinin, 24 üncü maddenin 4 üncü 
fıkrasının Anayasanın lâiklik husu
sundaki genel esprisi içinde onun 
bütünlüğünü 
ilşkin prensipleri ile çelişen bir 
nitelikte bulunduğunu da yazıda 
belirttik.

din

doğrultuda bir hüküm

Dini eğitim, toplumun lâikleş
mesi sürecinde çok dikkat edilmesi 
gerekli bir unsurdur. 1982 Anayasa
sında lâiklik ve eğitim öğrenim 
hakkı ilişkisi 5. ,24.,27. ve 42 inci 
maddeler bağlamında ele alındığında; 
devletin din öğretimi ve eğitiminde 
denetleyici fonksiyonuyla ve bunun 

vatandaşın maddî ve manevî 
eğitim ve 

karşılaşıyoruz.
din ve

yanısıra,
gelişmesini sağlayacak 
öğretim göreviyle 
Özellikle laiklik açısından, 
ahlâk eğitimi

lâikliğebozan onun

üzerinde devletin
denetleyici fonksiyonu 24 üncü madde
nin 4 üncü fıkrasında belirginleşmiş, 
ancak objektif bir din kültürü ve 
ahlâk öğretimi zorunlu ders olarak 
konulmuşsa da, uygulamada dinsel bir 
eğitime ağırlık verilmiştir. Hattâ 
ahlâk öğretimi de dinsel bir karak
ter kazanmıştır(28). Zaten sosyal 
yapı üzerinde etkili olmak amacıyla 
dinî duyguları uyandırmaya çalışan
lar; tunu ahlâki yaşamın bir parçası 
olduğu için değil, din duygularını 
siyasî amaç

Bu iki duruma ilişkin çelişkinin 
çözülmesi talebi bizi iki seçenek ile 
karşı karşıya bırakmaktadır:

Bunlardan birincisi Medeni Kanu
nun 266 ncı maddesinin Anayasanın 
24/4 üncü maddesine aykırılığı sebe
biyle iptali; İkincisi ise, Anayasa
nın 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkra
sının, "din kültürü ve ahlâk öğre- 
timi"ni ilk ve orta öğretim kurumla- 
rında zorunlu kılan hükmünün değiş
tirilerek, din eğitiminin 1961 Anaya
sasının 19 uncu maddesinde olduğu 
gibi "... kişilerin kendi isteğine ve 
küçüklerin de kanuni temsilcilerinin 
isteğine bağlı..." yani "seçimlik" 
hale getirilmesidir.

Lâiklik prensibi ile bağdaşan 
şüphesiz ikinci seçenektir, 
öğretimde lâiklik hür bir zekâ disip
linine yönelikken, zorunlu din eğitimi

ve çıkarlarının bir 
aracı olarak kullanma düşüncesi ile 
yapmaktadırlar. O halde belirtilen 
sakıncaların önlenmesi için, 1982 
Anayasasının getirdiği hükmün 'aksine, 
din dersleri seçimlik olmalı ve bu

bir eğitim 
Sınıf geçmeye etkili 
lâiklik

"zorlamama" ilkesi ile 
bağdaşacaktır(29).

derslerde de objektif 
sağlanmalıdır, 
olmaması da prensibinin 

daha iyi
Zira
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ile kişinin inanç sistemi üzerinde 
baskı kurmaya çalışmak, ne Anayasanın 
laikliğe ilişkin genel prensipleri 
ile, ne de din ve vicdan özgürlüğü 
ile bağdaşmamaktadır. 24 üncü madde
nin 4 üncü fıkrası

eğitim
Anayasanın lâiklik çizgisi ve çağdaş 
uygarlık seviyesine ulaşma amacı 
doğrultusunda, zorunlu dir. eğitimi 
bir "sapma" olarak değerlendiril
melidir.

sistemini yansıtmaktadır.

yarı-lâik bir
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DİE EINREDENORDNUNG BEI DER HECHSELBUERGSCHAFT
nach schweizerischem recht

Dr. Osman Eerat GÜPZUMAR

DIE EINREDENORDNUNG BEI DER 
WECHSELBUERGSCHAFT

I- DİE EINREDEN DES WESCHSEL- 
SCHULDNERS IM ALLGEMEINEN

das Papier richten (Formmaengel der 
Urkunde, Faelschung 
fehlende
fehlende Vollmacht des Wechselschuld— 
ners), und jene, die sich aus dem 
Inhalt der Urkunde erkennen iassen 
(auf die Wechselklauseln stützende 
Einreden: auf dem Wechsel vermerkte 
Prolongation und Teilzahlung, Haf- 
tungsausschluss des Indossanten gem. 
OR 1005, Verjaehrung, fehlende recht- 
zeitige Praesentation öder fehlender 
rechtzeitiger Protest), gegen jeden 
Wechselinhaber (auch gegen den gut- 
glaeubigen Drittinhafcer) geltend 
machen. Bei Einreden gegen des Papier 
kann jeder Schuldner die Formmaengel 
der Urkunde einwenden, waehrend die 
Faelschung, Verfaelschung(3) und die 
fehlende Handlungsfaehigkeit bzw. 
Vollmacht(4) des Schuldners nur vom 
fcetreffenden Wechselschuldner geltend 
gemacht werden können, weil die 
Wechselverpflichtung nur ihm unzu- 
rechenbar İst und die Ungültigkeit 
der Unterschriften sich nicht auf 
jene der anderen Wechselschuldner 
auswirken können (OR 997)(5).

Verf aelschung, 
Handlungsfaehigkeit und

Dem umlaufsfcedürftigen Zwecke 
des Wechsels entsprechend İst die 
Einredenrrcglichkeit des Wechsel- 
schuldners beschraenkt.
1007 OR 
der aus

Laut
kann der Wechselschuldner, 
dem Wechsel in Anspruch 

gencmmen wird, dem Inhafcer keine 
Einwendungen 
sich auf seine unmittelbaren Eezie-

Art

entgegensetzen, 'die

hunçen zu dem Aussteller öder zu 
einem frliheren Inhafcer griinden, es 
sei denn, dass der Inhafcer fcei dem 
Erwerb des Wechsels bewusst zum 
Nachteil des Schuldners gehandelt 
hat'. Der Wechs el schuldner kann sich 
'nur solcher Einreden fceaienen, die 
entweder gegen die Gültigkeit der 
Urkunde gerichtet sind öder aus der 
Urkunde selfcst hervorgehen, sowie 
solcher, die ihm persönlich gegen 
dem jeweiligen Glaeubiger zustehen' 
(für Orderpapiere aufgestellter Art. 
1146 Abs.l OR).

Bei Einreden aus dem Papier 
kann jeder Schuldner die auf dem 
Wechsel vermerkte Prolongation und 
Teilzahlung einwenden, waehrend der 
Haf tungsausschluss des
nur von diesem erhoben werden kann. 
Die Erhebung der Verjaehrungseinreae 
ist für jeden der jeweiligen Ver- 
jaehrungsfrist unterliegenden Schuld- 

die Geltendmachung des 
rechtzeitigen 
jeden

Damit die aus diesen Vorschriften 
Einredenfceschraenkung 

eintritt,
geschlossene
des Wechselschuldners 
ırıüssen die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sein : Die Zurechenfcarkeit Indossanten
der wechselmaessigen Erklaerung derr 
Verpflichteten, die Gelangung des 
Wechsels in Umlauf(l), die Unerkenn- 
fcarkeit der Einrede aus dem Wechsel, 
und die subjektive Schutzwürdigkeit. 
des Wechselinhafcers in Sinne des 
Art.1007 OR (2).

ner, und 
fehlenden 
ist für 
zulaessig.

Protestes 
Garan tieschuIdner

Der Wechselschulaner kann derr— 
gemaess die Einreden, die sich gegen Die anderen Einreden, die sich
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und diese Erklaerung durch seine 
Unterschrif t deckende Biirge zu einem 
solidar haftenden, selbstaendigen 
Wechselverpflichteten wird, unterliegt 
er von dem Augenblick der Wechsel~ 
begebung an der für jeden Wechsel~ 
schuldner geltenden Einredenordnung 
des Wechsels. Das heisst, 
Möglichkeit, die Erfüllung der Wechsel- 
schuld zu verweigern, İst grundsaetz- 
lich im Rahmen des Art.1007 OR und 
der oben eriaeuterten 
beschraenkt.

wegen der fehlenden öder mangelhaften 
Wechselbegebung gegen die Gültigkeit 
der Wechselverpflichtung richten und 
aus der Urkunde nicht ersichtlich 
sind, sind dem gutglaeubigen Dritter- 
werber gegenüber 
Deshalb kann der 
dem Wechselinhaber "einen Mangel in 
irgendeinem vorangehenden Glied des 
Wechselumlaufs"(6) insofern en t -
gegenhalten, als der Wechselinhaber 
beim Erwerb des Wechsels bewusst zum 
Nachteil des Schuldners gehandelt 
hat(7).

ausgeschlossen. 
Wechselschuldner

seine

Prinzipien

Jedoch erscheint die Haf tungç,-
weise des Wechselb*irgen nicht genauso 
gleich wie jene anderer Wechselschuld- 
ner, denn durch Uebernahme der Wechsel- 
bürgschaft geraet der Wechselbürge 
in ein Rechtsverhaeltnis, das neben 
dem Sicherheitscharakter eine soli-

Schliesslich können die Ein
reden, die sich aus relativen Rechts- 
verhaeltnissen zwischen Schuldner 
und Wechselinhaber ableiten, naemlich 
die aus dem Kausalverhaeltnis und 
aus den unmittelbaren Beziehungen 
des Schuldners zu einem früheren 
Wechselglaeubiger 
persönlichen Einreden, nur unter den 
betreffenden Personen geltend gemacht 
werden. Aber wenn der dem relativen 
Rechtsverhaeltnis nicht angehörige 
Inhaber beim Erwerb des Vîechsels 
bewusst zum Nachteil des Schuldners 
gehandelt hat, dann sind diese Ein- 
reden auch ihm gegenüber zulaessig 
(OR 1007, Arglisteinrede)(8). Diese 
persönlichen Einreden (z.B. auf dem 
Vîechsel nicht vermerkte und nur 
zugunsten des betreffenden Schuldners 
getroffene Afcmachungen wie Stundung 
und Erlass; öder ein anderes persön- 
liches Rechtsverhaeltnis wie Verrech- 
nung) können nur von dem betref fenden 
Wechselschuldner erhoben werden.

Die Bösglaeubigkeit des Inhabers 
(das bewusste Handeln zum Nachteil 
des Schuldners) İst laut BGer 
handen, wenn der Inhaber beim Erwerb 
die Einrede kennt. Das Hissen des 
Inhabers İst erforderlich und genügend, 
m.a.W genügt das Wissenmüssen allein 
nicht zum Bestehen der Bösglaeubigkeit, 
selbst dann nicht, 
beim Erwerb des Wechsels den Mangel 
durch eine Mindestsorgfalt haette 
erkennen können(9).

darische, der Entstehung nach mate- 
rML-selbstaendige und dem Haftungs- 
typus nach akzessorische Haftung 
enthaelt. Daraus ergibt sich die 
Frage, ob und inwieweit sich die für 
den verbürgten Wechselschuldner 
geltenden Einreden auf jene des 
Wechselbürgen auswirken können und 
ob die dem verbürgten Wechselschuld- 
ner zustehenden persönlichen Einreden 
auch für den Wechselbürgen als rele- 
vant zu betrachten sind.

hervorgehenden

Der Hechselbürge kann einerseits 
im Wechselverkehr als ein Schuldner 
in Anspruch genommen werden, anderer- 
seits kann er als zahlender Bürge 
auf den verbürgten Wechselschuldner 
und dessen Vormaenner 
nehmen. Deshalb kommen bei der Wech- 
seltürgschaft zwei Möglichkeiten in 
Betracht : Die Einreden des Wechsel- 
bürgen gegen den Vechselinhaber und 
die Einreden gegen den 
Wechselbürgen bei seinem Rückgriff.

Wegen ihrer Diskussionswürdigkeit 
İst die Problematik über die Einreden 
des Wechselbürgen gegen den Wechsel- 
inhaber systematisch nach der Erlaeu- 
terung der Einreden gegen den zahlen- 
den Wechselbürgen zu behandeln.

B) Die Einreden gegen den zah- 
lenden Wechselk*irgen

Der Wechselbürge, der den Wech- 
sel eingelöst hat, erwirbt die Rechte 
aus dem Wechsel gegen 
für den er sich verbürgt hat,

aile, die diesem wechselmaessiçj

Rückgriff

vor-
z ahi enden

wenn der Inhaber

II- DİE BESONDERHEIT DER EIN- 
REDENORDNUNG BEİ DER WECHSELBUERG- 
SCHAFT

A) Allgemeines
Da der seine Bürgschaftser- 

klaerung auf den Wechsel setzende

denjenigen,
und

gegen
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haften (OR 1022 III). Dementsprechend 
kann sich die Einredenmöglichkeit 
gegen den Wechselbürgen 
verwirklichen, naemlich als Einreden 
des verbürgten Wechselschuldners und 
Einreden der Vormaenner des verbürgten 
Wechselschuldners. Weil 
verschiedenen 
Einreden ihren Wirkungen nach keinen 
wesentlichen Unterschied zur Folge 
haben, können sie gemeinsam behandelt 
werden.

durchaus nicht einwenden, er (der 
Wechselbürge) haette seine persönlichen 
Einreden dem Wechselglaeubiger ent- 
gegenhalten müssen , denn der Bürge 
darf die verbürgte Obligation erfüllen, 
wenn er es aus seinem persönlichen 
Rechtsgrunde auch nicht muss(13).

zweierlei

diese von 
Seiten gerichteten

- Die Einreden des vom zahlenden 
Wechselbürgen in Anspruch genommenen 
Wechselschuldners richten sich also 
nach Art.1007 OR. Seine Einreden
möglichkeit İst im Rahmen der Prinzi- 
pien der allgemeinen Wechselein- 
redenordnung beschraenkt. Deshalb 
kann er die gegenüber jedem Wechsel- 
inhaber zulaessigen Einreden gegen 
das Papier und aus dem Papier dem 
Wechselbürgen encgegenhalten, waehrend 
die Geltendmachung der auf die Gültig- 
keit der Uechselverpflichtung wegen 
der mangelhaften Wecnselbegebung öder 
auf die persönlichen unmi ttel haren 
Rechtsverhaeltnissen 
Einreden nur beim Machv/eis der 3ös- 
glaeubigkeit des Wechselbürgen beim 
Erwerb des Wechsels möglich İst. 
Daher kann der Wechselschuldner dem 
Wechselbürgen immer einwenden, der 
Wechsel sel wegen Formmacngeln un- 
gültig, seine Unterschrift sei 
gefaelscht eder er sei fcei Unter- 
zeichnung und Begebung des Wechsels 
handlungsunfaehig u.s.w. Dem Wechsel- 
schuldner stehen selbstverstaendlich 
die persönlichen Einreden aus seinem 
unmitteibaren Rechtsverhaeltnis zum 
VJechselbürgen zu.

C) Die Einreden des Wechselbürgen 
gegen den Wechselinhaber

1- Allgemeines

Es finde t beim Erwerb des Rück- 
griffsrechts durch den Wechselbürgen 
keine gewöhnliche Rechtsnachfolge im 
Sinne der Subrogation statt. Der 
zahlende Wechselbürge tritt also 
nicht in das persönliche Recht des 
durch Zahlung befriedigten Wechsel- 
inhabers(lO),
Rechte, die sich aus der Urkunde 
ergeben. Das hat zur Folge, dass der 
vom zahlenden Wechselbürgen in An
spruch genommene Wechselschuldner, 
sei es der Avalat, sei es dessen 
Vormann, die Einreden nicht geltend 
maehen kann, die sich auf seine 
unmitteibaren Beziehungen zum durch 
Zahlung befriedigten Wechselinhaber 
stützen. 
möglich,
Erwerb des 
Nachteil des Wechselschuldners gehan- 
delt hat, um etwa ihm diese Einreden 
abzuschneiden(11).

sondern erwirbt die

stützenden

Eine Ausnahme İst nur da 
wo der Wechselbürge beim 

Wechsels bewusst zum

- Da die Wechselbürgschaft eine 
der zivilrechtlichen Bürgschaft

be-
Vorschrif ten der

von
unterschiedliche Verpflichtung 
gründet und die 
zivilrechtlichen Bürgschaft auf die 
Wechselbürgschaft keine 
finden können, kann der vom zahlenden 
Wechsel bürgen in Anspruch genommene 
Wechselschuldner nicht einwenden, 
der Wechselbürge haette die ihm (dem 
Wechselschuldner) 
reden gegen den Wechselinhaber geltend
maehen müssen(12), es sei aenn,

dem

Anwendung
Die Verplichtungsart des Wechsel- 

bürgen, die die Selbstaendiqkeit und 
Akzessorietaet gleichzeitig in sich 
enhaelt, macht die den Mechselbürgen 
beherrsehende Einredenordnung frag— 
würdig. Können der Bürgschaf tsc’narakter 
und die gewissermassen bestehende 
Akzessorietaet der wechs elmaessigen 
Bürgsch aftsver pf 1 ich tung die Einre
denordnung auf die Weise beeiuflussen,

des verbürgten 
auch dem Hechsel-

Ein-zustehenden

stünden auch 
als absolute Einreden 

bel der Zahlung eines praeju-

diese Einreden
Wechselbürgen
zu, was
dizierten Wechsels durch den Wechsel- 
bürgen eines Garantieschuldners ^er 
Fail İst. Denn der Wechselbürge 
erwirbt bei diesem Faile wegen 
lender Einlösungsbefugnis kein Ruck- 
griffsrecht.

die Einredendass
Wechselschuldners 
bürgen zustehen könnten?

diese Frage beantworten zu 
hat man sovN’ohl die Art und 

Haftung des Wechselbürgen 
Wechselordnung zu 

nach

Um
können,
Weise der 
als auch die ganze
berücksichtigen.Wechsel- 

Wechselbürgen- Der rückgegriff ene 
sehuldner kann dem

Da die Frage
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der BRD, zu Recht abgelehnt(15), 
dadurch wird die Erhehjng der 
dem Grundgeschaeft des Avalaten her- 
vorgehenden und die materielle Un- 
gültigkeit der verbürgten Wechsel- 
schuld betreffenden Einreden 
den Wechselbürgen verneint(16).

der Art und Weise der Haftung des 
Wechselbürgen sich auf die Akzesso- 
rietaet und Selbstaendigkeit ricbtet 
und diese letzten in der Lehre und 
Praxis je nach den Auffasungen unter- 
schiedlich betrachtet werden, wird 
ebenso die Beantwortung dieser Frage 
je nachdem unterschiedlich sein. 
Betrachtungsweise der Selbstaendigkeit 

Akzessorietaet

und
aus

durch

Die Dagegen kann aus
über diese Problematik 

Antwort

dem Wortlaut 
eine 

en th al tenden 
Schweize-

eines
betreffende
einzigen Entscheides des 
rischen Bundesgerichtes die 
teilige Auffassung geschlossen werden:

der Wechsel-bzw.
bürgschaft spielt daher eine bedeu- 
tende Rolle bei Feststellung der 

des Wechselbürgen(14). 
die blosse Berück-

gegen-Einreden 
Jedoch waere 
sichtigung der Art der Wechselbürg- 
schaft nicht ganz genügend; die 
ganze Logik des Wechselrechts, ins- 
besondere die Grundsaetze der all- 
gemeinen Einredenordnung , müssen 
auch berücksichtigt werden, da die 
Wechselbürgschaf t ganz klar eine 
Wechselverpflichtung İst und das 
Gesetz über die Einredenordnung 
dieser Verpflichtung keine speziellen 
Bestimmungen aufjestellt hat.

"Diesbezüglich entschied 
Bundesgericht nur, der Klaegerin 
(der Wechselbürgin des Akzeptanten) 
staenden nicht bloss Einreden im 
beschraenkten Rahmen des Art.1007 OR 
zu, sondern aile Einreden, die sich 
die Beklagte öder ihr Vormann, der 
Aussteller B. vom Akzeptanten G. 
haetten entgegenhalten lassen müssen, 
insbesondere auch Einreden aus dem 
Grundverhaeltnis zwischen B. und G.
(__) Ihr (der Wechselbürgin) stehen
somit aile Einreden zu, welche der 
Akzeptant dem Aussteller B. öder der 
Beklagten als Indossatarin haette 
entgegenhalten können"(17).

Dieser Entscheid betrifft haupt- 
saechlich im vor das BGer gebrachten 
konkreten Faile die Frage nach der 
Auswirkung der nachtraeglichen Aen - 
derung der verbürgten Wechselschuld 
auf die Wechsel bürgschaf t, macht 
jedoch mit dem zitierten Wortlaut 
deutlich, das BGer betrachte die 
Akzessorietaet der Wechsel bürgschaft 
als eine in jeder Hinsicht bestehende 
volle Abhaengigkeit, welche 
mittelbar zur weitesten Ausdehnung 
der Einredenmöglichkeit des Wechsel- 
bürgen führt.

bb- Gemaess formeller Akzesso- 
rietaet/materieller Selbstaendigkeit

das

Schliesslich stellt auch die 
solidarische Natur der VJechselbürg- 
schaft einen Anhaltspunkt zur Fest
stellung der Einreden des Wechselbür- 
gen dar, allerdings ausserhalb des 
Rahmensder oben erwaehnten Frage.

2- Die Beantwortung der Frage 
unter verschiedenen Gesichtspunkten

a) Unter dem Gesichtspunkte der 
Akzessorietaet/Selbstaendigkeit

aa- Gemaess materieller Akzesso
rietaet

Könnte man annehmen, durch 
Uebernahme der Wechselbürgschaft 
würde eine materiell-akzessorische 
und in jeder Hinsicht abhaengige 
Verpf lichtung begründet, dann gaebe 
es bei der Feststellung der Einreden 
des Wechselbürgen keine Schwierig- 
keiten. Der Wechselbürge könnte 
ausser seiner selbstaendigen Einreden 
auch die saemtlichen Einreden des 
verbürgten Wechselschuldners 
Wechselinhaber entgegenhalten, 
besondere jene, die die materielle 
Ungültigkeit der verbürgten Wechsel- 
schuld be tref fen öder die aus dem 
Grundgeschaeft des verbürgten Wechsel- 
schuldners hervorgehen.

Eine solche Abhaengigkeit der 
Wechselbürgschaft wird jedoch 
herrschender Meinung, besonders in

un-

Die Verneinung der materiellen 
Akzessorietaet in der Lehre und in 
der deutschen Rechtsprechung und die 
Bestimmung des Art.1022 Abs.2 OR, 
die die Entstehung der Wechselbiirg- 
schaft nur vom Bestehen einer formell- 
gültigen Wechselverpflichtung abhaen- 
gig macht, ziehen als Anlehnungspunkt
die

dem
ins-

Ver-materiell-selbstaendige 
pflichtungsweise des Wechselbürgen 
in Betracht, wodurch die folgende 
Formulierung ermöglicht wird: Weilvon
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die
von

Verpflichtung des Wechselbürgen 
der verbürgten Wechselschuld - Die gleichweisige Verpflichtung 

des Wechselbirgen im Sinne des 
1022 Abs.l OR bringt jedoch eine 
umstrittene Frage mit sich, naemlich 
die Problematik über die 
rietaet 
Dauer und
tretenden Tatsachen nach.

_ -- nur
m formeller Hinsicht abhaengig İst, 
kann der Wechseltxirge weder die auf 
materieller

Art.

üngültigkeit der 
Wechselschuld

ver- Akzesso- 
der Wechselbürgschaft der 

den nachtraeglich ein-
bürgten beruhenden 
Emreden noch die persönlichen Ein- 
reden des verbürgten Wechselschuld- 
ners dem Nechselinhaber gegenüber 
geltend nıachen(18). Gemaess dieser 
Betrachtungsweise kann der Wechsel- 
bürge etwa nicht einweden, 
bürgte Verbindlichkeit sei

Wird die volle Abhaengigkeit in 
diesem Sinne angenommen, dann kann 
jede nachtraeglich eintretende Tat- 
sache, die den ümfang,

die ver-
Bestand und 

die Dauer der verbürgten VJechselschuld 
aendert, gleichgültig ob v/echsei- 
maessig öder nicht, auch die Haftung 
des Wechselbürger. in der gleichen 
Weise aendern, und daher kann der 
Mechselbürge ele 
Einredemögl ichkeiten in

wegen
Rechts-oder Sittenwidrigkeit ungültig 
öder wegen Willensmaengel angefochten 
worden,
ner habe dem Wechselinhaber gegenüber 
eine Verrechnungsmöglichkeit in der 
Hand öder er sei bei Unterzeichnung 
und Begebung des Wechsels handlungs- 
unf aehig gewesen(19).

der verbirgte Wechselschuld-

entspreehenden 
die Hand

bekommen. Diese Meinung .vird in der 
Lehre von Jacobi ınd Jaeggi vertreten, 
die andererseits vom Schv;eizerischenGemaess der Akzessorietaet 

Haftungstypus und der
cc-

dem Umf ange, 
Dauer nach

Bundesgericht gutgeheissen wird(22). 
Nach dieser Meinung kann "der Nechsel- 
bürge sich auf jeden Mangel der 
Hauptobligation, der nach Entstehung 
der toechsel bürgsebaf t eintritt", 
berufen, ohne dass dadurch "der 
gewisse Selbstaendigkeitsgrundsatz" 
gestört wird(23). Demgemaess gilt 
der Erlass des verbürgten Wechsel- 
schuldners öder die Proiongation der 
verbürgten Verbindlichkeit durch den 
Nechselglaeubiger unter ailen üm- 
staenden auch für den ttechselfcürgen, 
und dadurch uerden ihm die ent- 
spreehenden Einreden gewaehrt.

Da die materielle Selfcstaendig- 
keit der Wechselbürgschaft die Akzes
sorietaet dem Umfange, Haftungstypus 
und der Dauer nach nicht verhindern 
kann und laut Art. 1022 Abs.l OR der 
Wechselbürge in der gleichen Weise 
wie der verbürgte Nechselschuldner 
(Avalat) haftet, wird zur Fesi- 

stellung der zulaessigen Einreden des 
Nechselbürgen ein anderes Kriterium 
gef ünden.

Die Abhaengigkei t der Ver- 
des Nechselfcürgen dem 

nach bringt keine
pf lichtung 
Haftungstypus 
umstrittenen Fragen über die Einreden 
des Wechselbürgen mit 
Wechselbürge haftet in der gleichen 
Weise, wie er die Verpf lichtung des 
verbürgten Wechselschuldners nochmal

Verbürgt er sich

Eine andere Meinung İn der Lehre 
deutsche Rechtsprechungsowie die 

lehnen öagegen eine solehe sehleehthin 
Einredenmöglichkeit des 

Dieser Meinung 
Erlöschen öder die 
verbürgten Wechsel-

sich. Der angenommene 
Wechselcürgen ab(24). 
nach kann das
Aenderung der 
sehuld sich auf die Verpflichtung 

Wechselbürgen
eingegangen waere. 
für den Hauptschuldner des Wechsels 
(Aussteller beim Eigenwechsel, Al<zep-

dann

auswirken unddes
diesem die entsprechenden Einreden 

nicht unter ailenWechsel),t an t bei gezogenem 
kann er die Einrede nicht geltend 
maehen, der Wechsel sei gemaess Art. 
1050 OR praejudiziert, waehrend er 
die gleiche Einrede geltend maehen 
könnte, falls er sich für einen 
Rückgriffsschuldner verfcürgt haette 
(20). Unter dem gleichen Gesichtspunkt

des

gewaenren, aber 
Umstaenden. So kann der Wechselbürge 
sich auf Erfüllung durch den 

Wechselsehuldner 
Erlass eder

ver-
oder -ihm 

Stundung
bürgten 
gewaehrten 
insofern berufen, als diese Tatsachen 
auch die Verpflichtung des Weehsel- 
burgen unmittelbar ergreifen, naemlich 

Nechselschuldr.er durch
von 

befreit

kann er die Verjaehrungseinrede 
verbürgten Wechselschuldners geltend 
maehen, weil seine 'gleiche Haftung 
sich auch auf die Verjaehrungsfrıst 
der verbürgten Sehuld bezieht(21).

aile
Tatsachen betroffen öder 

Verbindlichkeiten
als 
diese
ihren , _ ..
«erden können(25). Isc es der Fail, 

stehen die Einreden des zvusehendann
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Wechselinhaber aile 
Avalaten

Einreden des 
entgegensetzen, ausser 

jener, die sich auf Faelschung und 
Verfaelschung stützen. Auch auf 
demselben Prinzip beruhend könne der 
Wechselbürge die Einreden des 
bürgten 
jene, die 
hervorgehen, dem Erstnehmer gegenüber 
geltend machen(29). Wenn etwa das 
Valutaverhaeltnis

dem Vîechselglaeubiger und dem ver- 
bürgten Wechselschuldner abgeschlos- 
senen Erlasses öder der Prolongation 
auch dem Wechselbürgen zu, wenn etwa 
die Prolongation auf dem Wechsel 
zugunsten
vermerkt İst, öder wenn die Parteien 
das
ganzes aufheben wollten(26); beim 
zweiten Beispiel aber, wenn es aus 
der Urkunde nicht erkennbar İst, nur 
im Rahmen des Art.1007 OR.

Wechselschuldneral ler ver-
Wechselchuldners, 

aus dem
sogar 

Grundgeschaef talsSolidarschuldverhaeltnis

unsittlich sei,
könne der Remmitent den Uechselbürgen 
des Ausstellers nicht in Anspruch 
nehmen, was auch aus dem Grundsatz 
'dolo facit qui petit quod redditurus1 
zu schliessen sei(30).

b- Die Berücksichtigung anderer
Kriterien

Die blosse Berücksichtigung der 
rechtlichen Ausgestaltung der Wechsel- 
bürgschaft (im Sinne der Akzesso- 
rietaet/Selbstaendigkeit) wird jedoch 
in der Lehre zur Beantwortung der 
Frage nach den Einreden des Wechsel~ 
bürgen als nicht genügend betrachtet. 
Deshalb wird auch auf die ailgemeinen 
Grundsaetze der ganzen Wechselordnung 
sowie auf andere rechtstheoretische 
Kriterien Rücksicht genommen,

aa- Die Berücksichtigung der 
subjektiven Schutzwürdigkeit des 
Wechselinhabers und der Bereicherungs- 
ansprüche

Andererseits wird in der 
Lehre auch ‘die Möglichkeit des 
Wechselschuldners zur Geltendmachung 
der ungerechtfertigten Bereicherung1 
als ein Kriterium betrachtet, etwa 
beim Faile der mangelnden causa der 
Uechselschuld: Wenn der Uechselbürge 
die Einrede der mangelnden causa 
nicht geltend machen könnte und 
infolgedessen den Wechsel eingelöst 
haette, dann könnte er den verbürgten 
Wechselhauptschuldner in Anspruch 
nehmen und von ihm die Wechselsumme 
verlangen, die dieser vom aurch 
Zahlung befriedigten Wechselglaeubi- 
ger aus ungerechtfertigter Bereiche- 
rung wieder zurückverlangen könnte. 
Um diesen mühsamen und unpraktischen 
Weg zu verkürzen, hake man dem Wech- 
selbürgen eine entsprechende Ein- 
redemöglichkeit zu gewaehren, wodurch 
dasselbe Resultat, also praktische 
Nichterfüllung der Schuld, ohne Mühe 
erreicht werden könne(31). Wenn es 
sich um solche Einreden handelt, 
"deren Ausschaltung für den Uechsel- 
bürgen zu stossenden Haerten führen 
würde,
fertigt İst, 
bestimmung des Wechsels keine solchen 
Haerten notwendig macht"(32), dann 
kann der Wechselbürge gemaess dieser 
Betrachtungsweise diese Einreden 
geltend machen.

bb~ Die Berücksichtigung der 
Gelangung des Wechsels an einen 
Dritten als eine Voraussetzung 
Entstehung der Wechselbürgschaft

~ Wird mit Bezug auf die materi- 
elle Selbstaendigkeit der Uechsel- 
bürgschaf t schlech thin
die Einreden aus der

angenommen, 
materiellen 

Ungültigkeit der verkürgten Wechsel- 
schuld und aus dem unmitteibaren-odar 
Kausalverhaeitnis des Avalaten zum 
Wechseiinhater stünden dem Wechsel- 
fcürgen auf keinen Fail zu, dann 
tritt die Gefahr ein, einen im Sinne 
des Art.1007 OR nicht-schutzwürdigen 
Wechselinhaber durch
befriedigen. Deshalb 
Lehre die Meinung vertreten(27), dem 
Uechselfcürgen müssten 
des Avalaten dem bösglaeubigen Wech- 
selinhaber gegenüber gewaehrt werden: 
"Es besteht kein Schutzgrund, 
dem Glaeubiger
des Avalaten nicht auch zugunsten 
des Avalisten zu wirken zu lassen. 
Der

Zahlung zu 
wird in der

was besonders dann gerecht- 
v/enn auch die Zweck-die Einreden

die
bekannten Einreden

Aspekt des
tritt jedoch dört auf, wo ein Rechts- 
schein denı Avalaten nicht zurechen— 
bar ist,
Inhaber

Verkehrsschutzes
zur

wo darum der gutglaeubige 
auf zusaetzlich Haftende 

angewiesen ist"(28). Demgemaess kann 
der Wechselbürge 
möglichkeit des Avalaten

Laut Spiro unterliegt die Ver- 
pflichtung des Wechselbürgen, deren 
causa Bürgschaft ist, den zivilrecht- 
‘ ‘ der

dem die Einrede-
lichen Bestimmungen, solangekennenden
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Wechsel sich noch 
Erstnehmers befindet(33). 
Wechsel an

im Besitze des 
, "Erst wenn 

einen Dritten gelangt 
dem gegenüber für den Avalaten die 
Einreden aus der

die materielle 
verleiht, dann muss er a priori eine 
im Sinne der Einredenlage in Betracht 
kommende Selhstaendigkeit 
hahan. Deshalb İst der die Einreden- 
möglichkeit des Wechselbürgen unter 
dem Gesichtspunkte der materiellen 
Selbs taeridigkeit beurteilenden Auf- 
fassuna zuzustimmen. Demgemaess kann 
der Wechselfc*irge etwa nicht einv/enden, 
die Verpflichtung des Avalaten sei 
gemaess Art.20 Abs.l OR wegen Sitten- 
oder Rechtswidrigkeit (im materiellen 
Sinne) ungültig, eder der Avalat 
hake seine materielle Verbindlichkeit 
wegen Willensmaengel (OR 23ff.) 
angefochten. Er kann auch nicht die 
Verrechnungsmögiizkke,.. des verbürgten 
Wechselschulöners gel ter, d maehen. 
Ebensowenig sr.ehen ihm die Einreden, 
die sich auf cie Handlungsunfaehigkeit 
stützen, zu, denn er İst wie jeder 
andere Mechselverpflichtete ein 
selbstaendiger Wechselschuldner und 
seine VJechselun tersen rif t wird von 
der ungültigen Unterschrift des 
Avalaten nicht berührt (OR 997).

Selbstaendigkei t

bezv/eekt
causa ausgeschlossen 

sind, wird dessen Verpflichtung zur 
wechselmaessigen, in diesem Augenblick 
aber dann auch die Verpf lichtung des 
Avalisten zum wirklichen 
die Berufung auf die causa des Avals 
und

Aval und

das Bürgschaf tsrecht 
unmöglich"(34).

sowıeso

Diese Betrachtungsweise führt 
das s der Wechsel-unmittelbar dazu, 

bürge dem Erstnehmer gegenüber ein 
gewöhnlicher zivilrechtlicher Bürge 
ist und gemaess Art.502 OR dem Erst
nehmer gegenüber aile Einreden des 
verbürgten Wechselschuldners geltend 
maehen kann öder sogar muss(35). Zum 
oben erwaehnten Schluss kommt also 
Spiro durch ein anderes Kriterium, 
weil diese Betrachtung die Zulaessig- 
keit soleher Einreden auch dem n.icht-
schutzwürdigen Drittinhaber gegenüber 
mit umfassen muss.

c- Stellungnahme
Ob dem Wechselbürgen eine er- 

weiterte Einredenmöglichkeit zusteht 
und wie die Rechtslage des Wechsel- 
bürgen in der Einredenordnung des 
Wechsels aussieht, kann unter Berück- 
sichtigung der bisher erwaehnten 
Auffassungen wie folgt beantwortet 
werden :

- Falls die Erfüllung einer 
materiell ungültigen öder aus der 
Perspektive des Avalaten nicht zahl- 
baren Wechselschuld durch den Wechsel- 
bürgen zur Befriedigung eines nicht- 
schutzv/ürdigen VJechselinhakers führt, 
dann kommt in Frage, ob die materi
elle Afchaengigkeit der Wechselbürg- 
sehaft und daher die Geltendmachung 
der dem verbürgten Nechselschuldner 
zustehenden Einreden durch den Wech- 
selbürgen im Einzelfall angenommen 
^’erden kann.
zurückhaltend zu bejahen.

Der Wechselbürge übernimmt 
dem deutlichen Wortlaut desgemaess

Gesetzes (OR 1022 II) eine von der 
verbürgten Wechselschuld materiell- 
unabhaengige Wechselverpflichtung(36).

nicht

Diese Frage ist sehr 
Denn die

Wechselbürgseh af tBetrachtung der 
als eine selfcstaendige, solidarisehe 

wechselmaessige
Da diese GesetzesDestimmung

können die Verpflichtungübersehen werden kann,
Einreden des verbürgten Wechselschuld- 

die sich auf die materielle

und
bedeutet, aass die Wechseibürgschaxt

umlaufs-Wechselstrenge, derder ,
sehaffenden und speziell geregelten

unterworfen
ners,
LJngültigkeit der verbürgten Wechsel- 
schuld stützen, vom Wechselbürgen 
nicht erhoben werden. Desgleichen 
stehen ihm auch andere persönliche 
Einreden des verbürgten Hechselschuld- 
ners nicht zu. (Er kann die Einrede 
der materiellen Ungültigkeıt der 
verbürgten Wechselschuld nicht geltend 
maehen, geschweige denn die persön- 
lichen Einreden des verbürgten Wech- 
selchuldners, die - wie Verrechnung 
- diesem noch relativere Verweıgerungs-

Wenn der 
Wechselbürgschaf t

WechselsFunktion des 
ist. Daher kann der Wechselb.irge dem 
Wechselinhaber gegenüber ebensowenig 
wie etwa Secundus die Einreden des 
(verbürgten) Ausstellers aus dem 
Verhaeltnis zum Remmitenten (Prımus) 
geltend maehen, denn dieses Verhaelt
nis ist für beide, also für Secundus 

auch für den Wechselbürgen (des 
Ausstellers), als irrelevant zu 
betraehten. Wenn das einmal angenommen 

kann man auch nicht

und

sehaffen.) dannwird,möglichkeiten 
Gesetzgeber der
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ein Wechselschuldner nicht die Partei 
des Rech tsgeschaef tes zwischen 
und (B) İst. In beiden Faellen machen 
die Wechselglaeubiger (B) und (j) 
von ihrem Rech t Gebrauch, das ibnen 
durch die besondere 
Wechselrechts

behaupten, der Wechselbürge könne dem 
bösglaeubigen Wechselinhaber die 
Einreden des Avalaten gemaess Art.1007 
OR entgegenhalten, 
schafft dem bösglaeubigen Wechsel- 
inhaber gegenüber die Einredemöglich- 
keit des Wechselschuldners, der die 
Partei des unmittelbaren Rechtsver- 
haeltnisses İst. In unserem Faile İst 
weder Secundus noch der Wechselbürge 
die Partei des unmittelbaren Rechts- 
verhaeltnisses zwischen dem verbürgten 
Aussteller und Remmitenten.

In diesem Punkt schafft jedoch 
die Lehre einen Vorteil für den Wech- 
selbürgen, welcher aus dem Bürgschafts- 
charakter der Wechselbürgschaf t 
gezogen wird, und welchen ein anderer 
Wechselschuldner (wie Secundus in 
unserem Faile) nicht 
haette bekommen können: 
glaeubigen Hechseiinhaber gegenüber 
sei die Verpf lichtung des Wechselbürgen 
als von der verbürgten Wechselschuld 
materiell-abhaengig anzunehmen(37), 
damit der Wechselbürge die Einreden 
des Avalaten geltend machen könne.

Nehmen wir an, (A) unterzeichnet 
einen Eigenwechsel und übergibt ihn 
dem (B). (W) setzt seine Unterschrift 
mit einer Bürgschaftserklaerung auf 
den Wechsel und zwar zugunsten des
(A) . Das der Wechselbegebung zugrunde- 
liegende Geschaeft zwischen (A) und
(B) İst aus irgendeinem Grund rechts- 
widrig und ungültig:

& (B) kennt die Ungültigkeit
seines Grundgeschaefts mit (A). Dennoch 
nimmt er (W) gestützt auf Art.1022 OR 
in Anspruch.

(A)

denn Art.1007 OR

Regelung des 
verliehen ist. Die

Möglichkeit der direkten Anwendung 
des Art.2 ZGB gegen diesen Rechts- 
gebrauch waere auch sehr gering 
denn das Wechselrecht gev/aehrt ja 
dem Wechselbürgen (wie jedem anderen 
Wechselverpflichteten) die Regress- 
möglichkeit (OR 1022 III, 1044).
Deshalb kann der Wechselbürge, der 
dem bösglaeubigen Wechselinhaber den 
Wechsel trotz der materiellen 
gültigkeit der verbürgten Wechsel- 
schuld eingelöst hat, den verbürgten 
Wechselschuldner in Anspruch nehmen. 
Dieser kann ihm nicht entgegenhalten, 
er (der Wechselbürge) haette dem 
Wechselinhaber diese Ungültigkeit 
einwenden müssen, denn gemaess Art. 
1022 Ahs.2 OR ist der Wechselbürge 
zur Einlösung verpflichtet. Der 
verbürgte Wechselschuldner kann dem 
Wechselbürgen andererseits auch 
nicht einwenden, er (der Wechselbürge) 
haette keine Einlösungsbefugnis, 
weil die verbürgte Wechselschuld 
materiell ungültig sei.

Un-

in die Hand 
Dem bös-

Der verbürgte Wechselschuldner 
kann nur einwenden, der Nechselbürge 
habe beim Erwerb des Wechsels bewusst 
zum Nachteil des Avalaten gehandelt 

ihm die entsprechenden 
Einreden abzuschneiden (OR 1007).

etwaum

Daraus folgt, dass im Faile der 
Einlösung des Vîechsels einem bös
glaeubigen Wechselinhaber gegenüber 
eher der verbürgte Wechselschuldner 
in Gefahr ist, der jedoch schliesslich 
dem bezahlten Wechselinhaber seinen 

aus

s (B) indossiert den Wechsel an 
(I), der beim Erwerb des Nechsels die 
Ungültigkeit
zwischen (A) und (B) kennt, 
sowohl (A) als auch (B)
Zahlung gemaess Art.1007 OR verweiğern 
können. Deshalb nimmt (I) den (W) in 
Anspruch gestützt auf Art.1022 Abs.2

des Grundgeschaef ts
ungerechtfertigter

kann.
Anspruch
Bereicherung geltend machen 
Für den Wechselbürgen ist der wech- 
selrechtliche 
Daraus folgt auch, dass durch einen 
mühsamen und langen Weg die Bezahlung 
eines nicht-schutzwürd.igen Wechsel- 
inhabers 
Deshalb

weswegen 
ihm die

of fen.Regressweg

OR.
Wenn nun die materielle Selb- 

staendigkeit ohneweiteres und für 
jeden Fail angenommen würde, dann 
v/ürden (B) beim ersten Fail und (I) 
beim zweiten Fail geschützt, die ganz 
klar nicht schutzwürdig sind. 
könnte sich der Bestimmung des Art. 
1007 OR nicht bedienen, 
schon gesagt, der Wechselbürge als

kann.werden 
ausnahmsweisige 

Wechselbürgschaf t

beseitigt 
kann die

Betrachtung 
als eine *dem bösglaeubigen Wechsel- 
inhaber gegenüber von der verbürgten

materiell-abhaengige

der

Man
Wechselschuld

werden,Verpflichtung*______________ angenommen
damit der Wechselbürge die entspre-weil, wie
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chenden Einreden des Avalaten geltend 
machen kann und das gegen Treu und 
Glauben gerichtete Handeln des Wech- 
selinhabers 
Sicherheit 

ein

nachtraeglich eintretenden Tatsachen 
auch seine Wechselverpflichtung 
ergreifen, naemlich dann, fal İs 
diese Tatsachen das Solidarschuld -verhindert v/ird: 

des Wechselverkehrs 
durch den

'Die 
İst

Wechsel als 
Aspek t der

verhaeltnis der saemtii.chen h’echsel- 
verpfllehteten bewirken, eder falİs 
diese Aenderungen auch İhın 
staendıg gev/aehrt v/orden sind.

nur
Gegenstand 
Billigkeit und der bona fides; es 
müssen daher doch wohl auch die ihr 
dienenden Regeln und Begriffe nach 
Möglichkeit so gefasst und ausgelegt 
werden, dass sie diese so verstandene 
aequitas und bona fides und nur eine 
ihr entspreehende Verkehrssicherheit 
verwirklichen"(38).

bedingter selb-

Ueber die Wirkungen der Berück- 
sichtigung der Akzessorietaet dem 
Umfange und Haf tungstypus nach wird 
auf oben 2/a/cc vermesen, v/eil es 
sich dabei bezüglich der Einreden um 
keine umstrittene Frage handelt.

3- Die Auswirkung der Wechsel- 
maessigkeit und der solidarisehen 

kk-gsonaf t auf die 
Einredenlage de-. brchselburgen

Das heisst jedoch nicht, dass 
der Wechselbürge dem die Einrede- 
möglichkeit des Avalaten kennenden 
Wechselinhaber saemtliche persönlichen 
Einreden des Avalaten unter ailen 
Umstaenden geltend machen kann. Zum 
Beispiel wird die Kenntnis des Wech- 
selinhabers über eine mögliche Ver- 
rechnungseinrede des Avalaten nicht 
dazu führen können, dass auch der 
Wechselbürge diese Einrede geltend 
machen kann. Die Verrechnung İst 
eine rein persönliche Einrede; der 
Wechselinhaber kann mit der Zustinı- 
mung des verbürgten Wechselschuldners 
die zusaetzliche Haftung des Hechsel- 
bürgen besonders gewollt hafcen, um 
eine solehe 
zu verhindern.
' die Annahme der

Matur der Wech:

i. i. sh er eri aeu ter -Ausserhaii
schiedene 

/erden, v/ird 
. . dass der 

VJechselhürge als ein Wechselschuldner 
allgşpeinen 

unterliegt und seine seibstaendigen 
Einreden im S in ne des Art. 1007 OR 
besehraenkt sind{40). Er k an n şovroh1

de

Einredenordnungder

die für jcden Mechselschuldner 
laeşsigen Einreden 
als auch seine 
soluten Einreden 
üngültigkeit seiner eigenen Unter- 
sehrift stützen(41), 
v/aehrenö ihm die Einrede 
'Mangel in ırg-nöeinem vorangehenden 
Glied des Uechselumlaufs' (wie feh- 
1enden

zu-
aus dem Papier 

seibstaendigen ab- 
die sich auf die

Verrechnungsmöglichkeit 
Deshalb muss sich 

materielien Ab-
geltend machen, 

aus dem
Wechselbürqschaf t 

Wechselinhaber
haengigkeit der
dem bösglaeubigen_____________
qegenüber' auf die Einrede der materi- 

Ungültigkeit öder mangelnden 
der verbürgten VJechselschula 

und sie muss als

Bege'cungsvertrag) dem gut- 
Drittinhaber gegenüber 

Desgleic’nen kann er 
Einreden, die

glaeubigen 
nicht zustehr.

persönlichen 
sich aus seinen unmittelbaren Bezie- 
hungen zu dem Aussteller eder ein em 
ançteren cchselg i aeubiger ergeben, 
dem çutglaeubigen Drittinhaber nicht 
geltendmaehen. Ebensowenig hat er 
eine Einredemöglichkeit 
Bürgschaftsverhaeltnis dem ^ gutglaeubı- 

Wechseli.nhaber gegenüber. (Laut

ellen 
causa
besehraenken(39), 
ein in jedem Einzelfalle selbstaendig 
zu beurteilender Massstab betrachcec

seine

werden.
- Da die gleichv/eisige Haftung 

des Wechselbürgen wie der Avalat (OR 
1022 I) nicht auf die Neise verstanden 
werden kann, dass die die verbürgte 
Wechselschuld aufhebenden eder aendern- 
den Tatsachen auch die Verpflichtung 
des
staenden 
der 
keit
beşti mm ten
Auffassung zuzustimmen. 
kann der Wechselbürge die Einrede 
der Prolongation öder des Erlasses 
insofern geltend machen, als diese

sememaus

gen
Meler ist hier die Partei des Beae- 
bungsvertrags massgefcend: Da der 
Wechselbürge Begebungsver tragailen Um den

Wechselfcürgschac t mit dem ver-
dem-

Wechselbürgen unter
beeinflussen könnten, ıs t 

die entspreehende Einredenmöglich-
unter

der
bürgten
jenigen, der die Sicherheit verlangt, 
absehliessen kann, ist die Ein- 
redenlage ienaehdem un tersehıedlıch. 

der Avalat Vertragspartner, so 
Avalist dem Wechselinhaber 

Einreden

Nechselschuldner eder
des Wechselbürgen

Umstaenden anerkennenden 
Demgemaess

nur

"İst
kann der

der Regel keine ausin
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Wa s auch eindeutigent-Bürgschaf tsverhaeltnis
Hat der Avalist den

angenommenwird, İst die Auswırkung der soliga_ 
rischen Natur der Wechselbürgschaft 
auf die Einreden des Wechselbürgen • 
Da der Wechselfcürge wie jeder Wechl 
selschuldner solidarisch haftet (or
1044), kann er dem Wechselinhaber 
nicht einwenden, zunaechst 
der verbürgte Wechselschuldner (öder 
ein anderer Wechselverpflichteter) j.n 
Anspruch genommen werden(43).

seinem
gegenhalten.
Bürgschatsvertrag jedoch mit einem 
Nachmann des Avalaten abgeschlossen, 
so kann er diesem Einreden aus dem

entgegenhalten"Bürgschaf tsvertrag 
(42).) Dem jeweiligen Wechselinhaber

Wechselbürge 
schliesslich die aus seiner relativen 
Beziehung zu diesem Wechselinhaber 
hervorgehenden 
machen.

solltedergegenüber kann

geltendEinreden
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S:210 ; BRAENDLE, S:32ZR Bd.58 

Ent-
Ob.Ger.,
S:207ff
scheid: Cass.civ. 
CAEMMERER, Bd.I S:215
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STRANZ, N.5 zu Art. 32 WG 
S:59,60 ; BGHZ 30 S: 111

zu(24)
S: 117 ;
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Was auch eindeutig angenommen 
wirdf ist die Auswirkung der solida- 
rischen Natur der Wechselbürgschaft 
auf die Einreden des Wechselbürgen: 
Da der Wechselbürge wie jeder Wech- 
selschuldner solidarisch haftet (OR 
1044), kann er dem Wechselinhaber 
nicht einwenden, 
der verbürgte Wechselschuldner (öder 
ein anderer Wechselverpf lichteter) in 
Anspruch genommen werden(43).

ent-Bürgschaf tsverhaeltnis
Hat der Avalist den

seinem
gegenhalten.
Bürgschatsvertrag jedoch mit einem 
Nachmann des Avalaten abgeschlossen, 

diesem Einreden aus dem 
entgegenhalten"so kann er

Bürgschaf tsvertrag 
(42).) Dem jeweiligen Wechselinhaber 
gegenüber kann der Wechselkürge 
schliesslich die aus seiner relativen 

diesem Wechselinhaber 
geltend

zunaechst solİte

Beziehung zu 
hervorgehenden 
machen.

Einreden
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ZIMMERMANN, S:252 ; JACOBI, S:689 ;
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DİE ROLLE DES VERSCHULDENS BEIM ALLGEMEINEN SCHEIDÜNGSGRUND 
(ART. 142 ZGB) NACH SCHHEIZERISCHEM RKCUT

Dr. Aydanur GÜRZUMAR

I- DAS SCHWEIZERISCHE EHESCHEI- 
DUNGSRECHT IM ALLGEMEINEN

ihm die Fortsetzung der ehelichen 
Gemeinschaft nicht zugernutet werden 
darf. Die tiefe Zerrüttung der Ehe 
kann durch das Verschulden eines 
öder beider Ehegatten verursacht 
warden sein; öder die Ursache der 
Zerriittung kann objektiv sein, wobei 
dem Verschulden keine Bedeutung mehr 
zukommt (6). Die Verschuldensf rage 
spielt beirn allgemeınen Scheidungs- 
grund im Rahmen des Klagerechts eine 
Rolle, und zwar nur dann, wenn die 
Ehe durch das Verschulden eines öder 
beider Ehegatten zerrüttet worden 
İst:

In der Schv/eiz wurde die Ehe- 
scheidung "nach hartem Kampfe und 
schwachem Siege”(1) erst nach 1874 
bundesrechtlich anerkannt und nachher 
auch ins ZGB eingeführt. Nach schwei- 
zerischem
die Scheidung nur durch eine gericht- 
liche Klage und ein darauf gefaelltes 
Gerichtsurteil erreicht werden(2).

Ehescheidungsrecht kann

Dieses Urteil muss aufgrund eines 
der im Gesetz vorgesehenen Scheidungs- 
grunde (Art.137-142 ZGB) gefaellt 
werden(3). Eine Scheidung aufgrund

Willen der 
einver- 

nach 
Recht

der übereinstimmenden 
Ehegatten -die sogenannte 
staendliche Scheidung- ist 
geltendem schweizerischem 
nicht zulaessig(4).

II- DİE rolle des verschüldens
BEIM KLAGERECHT GEMAESS 
ABS.2 ZGB

ART.142

»İst die tiefe Zerrüttung vor- 
wiegend der Schuld des einen zuzu- 
schreiben, so kann nur der andere 
Ehegatte auf Scheidung klagen" (Art. 
142 Abs.2 ZGB).

Die Scheidungsgründe nach ZGB, 
die als numerus clausus aufgezaehlt 

werden von der Lehre 
besondere

worden sind,
und Rechtsprechung als 
Scheidungsgründe 
und als allgemeiner Scheidungsgrund 
der ehelichen Zerrüttung (Art.142 
ZGB) eingestuf t(5).
Scheidungsgründe 
einzelnen, vom 
Tatbestaenden, bei deren Vorhandensein 
die Scheidung verlangt werden kann. 
In der schv/eizerischen Praxis wird 
allerdings von diesen Gründen sehr 
wenig Gebrauch gemacht, und die 
überwiegende Zahl der Scheidungsklagen

den allgemeinen

"vorwiegendem 
verstenen ist, kann der 

Auffassung der 
Lehre und 

entnommen

Ver-Was un ter(Art.137-141 ZGB)
schulden" zu 
übereinstimmenden 
sch we iz er i sch en Recht- 

werden. DieDie besonderen 
te ruhen auf den

Gesetz umschritenen
sprechung
Schuld des Klaegers an 
der Ehe liegt naemlich vor, 
eindeutig schwerer ist als die Ge

der objektiven Zerruttungs- 
Verschuldens des

der Zerrüttung 
wenn sie

samtheit
uırsachen und des .
anderen Ehegatten)7). Daruber hınaus 

die folgenden Voraussetzungen 
damit Art.142 Abs.2müssen 

erfüllt sein,beruft sich auf 
Scheidungsgrund.

Anwendung kommt :ZGB zur
nach den anderen schei-

die1 - Wie
dungsrechtlichen 
auf dem Verschulden 
auch nach

Nach Art. 142 Abs.l ZGB kann ein 
Ehegatte auf Scheidung klagen, 
eine so tiefe Zerrüttung des ehelichen

dass

Bestimmungen,
beruhen, ist 

Abs.2 ZGB die
wenn

Art.142
Verhaeltnisses eingetreten ist
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Kausalitaet vermindernlichkeit der 
(17).Urteils und die Schuldf aehigkeit des 

Klaegers erforderlich(8). Die Urteils- 
faehigkeit İst aber zu vermuten, 
solange das Gegenteil nicht nachge- 
wiesen İst(9). Zudem sdıliesst die 
verminderte Urteilsfaehigkeit das 
Verschulden nicht aus, 
das Verschulden weniger schwer machen 
kann
Wirkung des Verschuldens auf 
Zerrüttung der Ehe mit zu berücksich- 
tigen İst(10).

Ehebruchs
besteht die Vermutung, der Ehebruch 
sei die wirkliche Ursache der Zerrüt
tung (18). Diese Vermutung İst wider- 
legbar, insbesondere natürlich im 
Faile 'eines erst nach der vollen 
Zerrüttung der Ehe begangenen Ehe
bruchs (19) .

Im Faile dese

ofcwohl sie

und bei der Feststellung der
die

3 - Nach herrschender Auffassung 
haengt die Anwendung des 
Abs.2 ZGB vom Willen des Beklagten 

darf das Verschulden

Art.142
Die Kausalitaet des Ver

schuldens des Klaegers zur Zerrüttung 
der Ehe bildet eine andere Vorausset- 
zung der Anwendung des Art. 142 Abs.2 
ZGB(11).

2
ab. Demgemaess 
des Klaegers im Sinne des Art.142 
Abs.2 ZGB nicht berücksichtigt werden, 

der beklagte Ehegatte dem Schei-
Diese

wenn
zustimmt(20).a - Wenn die Ehe vor dem über- 

wiegend schuldhaften Verhalten des 
Klaegers schon tief und unheilbar 
zerrüttet worden İst, kommt Art.142 
Abs.2 ZGB nicht zur Anwendung(12). 
Dagegen reicht der Beweis, die Ehe 
waere auch ohne das schuldhafte Ver
halten des Klaegers zerrüttet, nicht 
aus, um die Anwendung dieser Bestim- 
mung zu verhindern(13).

Auch in dem Faile, in dem das 
schuldhafte Verhalten schon vor der 
Zerrüttung der Ehe vorlag, wird 
Art.142 Abs.2 ZGB nicht angewendet, 
wenn die Zerrüttung aus Gründen 
eingetreten İst, die nicht mit dem 
Verschulden des Klaegers zusammen- 
haengen(14).

dungsbegehren 
Auffassung wird damit 
Art.142 Abs.2 ZGB diene nicht dem

dem

begründet,

sondernAllgemeininteresse,
Interesse des weniger 
Ehegatten, und bringe somit 
subjektives Recht desselben zum Aus- 
druck.

schuldigen 
ein

Die Zustimmung des Beklagten 
kann in jedem Stadium des Verfahrens 
erteilt und zurückgezogen werden(21). 
Andererseits verhindert eine vertrag- 
liche Verpflichtung des beklagten 
Ehegatten die Vf der ruf lichkeit der 
Zustimmung nicht(22).

Ob die Zustimmung des beklagten 
ScheidungsbegehrenEhegatten

ausdrücklich sein soll öder nicht, 
ist in der Lehre umstritten. Nach

zum

Wenn es sich beim schuld
haften Verhalten des klagenden Ehe
gatten um öessen Reaktionen auf die 
schwerwiegenden Verfehlungen des 
anderen Ehegatten handelt, kommt 
Art.142 Abs.2 ZGB nicht zur Anwendung 
(15). Wenn aber das schuldhafte 
Verhalten des Klaegers eine angemes- 
sene Reaktion überschreitet, kann es 
auf die Zerrüttung der Ehe ursaechlich 
vorwiegend einv/irken, in welchem 
Faile Art. 142 Abs.2 ZGB anzuwenden 
ist(16).

c
einer Ansicht ist die Zustimmung vor 
dem Richter ausdrücklich und unmiss- 
verstaendlich zu erklaeren, sonst 
sei Art. 142 Abs.2 ZGB von Amtes 
wegen anzuwenden( 23), waehrend andere 
Autoren meinen, dass die vollstaendige 
Gleichgültigkeit des Beklagten der 
Zustimmung desselben gleichkomme(24). 
Meines Erachtens würde eine vom 
Richter praezis durchgeführte Partei- 
befragung diese Diskussion gegen- 
standslos machen. Wenn aber eine 
solche Parteibefragung nicht statt- 
findet, ist der zweiten Ansicht 
beizupflichten, da die Berufung atıf 
Art.142 Abs.2 ZGB 
Recht des Beklagten darstellt, welches 
nicht im Bereich des Allgemein- 
interesses liegt.

Die Art und Schwere des 
Verschuldens sowie der Zeitpunkt des 
schuldhaften Verhaltens des Klaegers 
können bei der Feststellung der 
Kausalitaet massgebend sein : Je 
schv/erer das Verschulden ist, desto 
grösser wird die Wahrscheinlichkeit 
des

d

ein subjektives

Kausalzusammenhangs. Dagegen 
wird der lange Zeitablauf seit dem 
schuldhaften Verhalten die Wahrschein-

4 Da Art.142 Abs.2 ZGB nicht 
im Bereich des Allgemeininteresses 
liegt, sondern lediglich als ein
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Vîıderspruchsrecht des weniger schul- 
digen Beklagten betrachtet wird, 
selbstverstaendlich, dass 
Recht wie aile subjektiven 
unter dass

zerıschen Lehre und Rechtsprechung 
sowohl im Sinne der Anerkennung des 
Zustımmungsrechts des Beklagten als 
auch der Anwendung des Rechtsmiss- 
brauchsverbots, vermindert worden.

İst 
dieses
Rechte 

al.lgemeine Rechtsmiss- 
(Art.2 Abs.2brauchsverbot 2GB)

failen muss(25). Ein Rechtsmissbrauch 
bei der Berufung auf Art. 142 Abs.2 
ZGB liegt vor allem dann 
der vor, wenn 

Scheidungsbegehren wider- 
sprechende Ehegatte nur formell an 
der Ehe festhaelt,
Nirklichkeit das eheliche 
leben ablehnt.

dem Fussnote n :

(1) TUOR/SCHNYDER:160waehrend er in
Zusammen- 

Aber auch wenn eine 
solche Ablehnung des ehelichen 
sammenlebens durch den Beklagten im 
konkreten Fail festgestellt 
liegt kein Rechtsmissbrauch

(2) Vgl. unter anderen BUEHLER/ 
SPUEHLER:N.33 zur EinleitungZu-
(3) BUEHLER/SPUEHLER:N.26 
leitung ; TUOR/SCHNYDER:160

zur Ein-
wird,
vor,

falls der Beklagte an der Fortsetzung 
der Ehe ein schutzwürdiges Interesse 
hat(26).

(4) Beispiele der Umgehung des Verkots 
der
kommen in der schıveizerischen Praxis 
immer haeufiger vor (vgl. z.B. BRAEM: 
259).
(5) Vgl. unter anderen BUEHLER/ 
SPUEHLER:N.50 zur Einleitung
(6) Mit anderen Worten İst das Ver- 
schulden keine Voraussetzung des im 
Art.142 Abs.l ZGB geregelten Schei- 
dungsgrundes.
(7) BGE 92 II 140, 85 II 67, 84 II 
412, 80 II 1 ff, 79 II 340 E.3, 77 
II 202, 74 II 3 f
(8) BUEHLER/SPUEHLER:N.121 zu Art. 
142 ZGB
(9) BGE 79 II 341, 77 II 204

einverstaendiichen Scheidung

Ofcwohl der Verlust der ehelichen 
Gesinnung des dem Scheidungsbegehren 
widerstehenden Beklagten in jedem 
konkreten Fail selbstaendig zu 
mitteln und festzustellen İst, können 
die endgültige Zerstörung der Ehe(27), 
langfristige Trennung(28), Ablehnung 
der Aufforderung des Klaegers(29), 
schweren ehelichen Verfehlungen des 
Beklagten, die nicht als blosse 
Reaktionen angesehen werden können(30), 
als Indizien eines solchen Verlusts 
betrachtet werden. Wenn dagegen die 
eheliche Gesinnung des Beklagten 
durch das Verhalten des Klaegers
zerstört worden İst, darf die Berufung 
auf Art. 14 2 Abs.2 ZGB nicht als 
Rechtsmissbrauch betrachtet werden(31). 
Es besteht auch dann kein Rechtsmiss
brauch in Berufung auf diese Bestim- 
mung, wenn der Beklagte gleichzeitig 
durch eine Widerklage die Scheidung
öder Trennung verlangt(32). Zudem 
wird das Interesse des Beklagten an 
der Berufung auf Art. 142 Abs.2 ZGB 
trotz der Ablehnung des ehelichen
Zusammenlebens durch den Beklagten 
als schutzwürdig angesehen, wenn der 
Beklagte aus finanziellen Gründen 
öder wegen seines Prestiges als
Verheirateter sowie wegen der Ver- 
sorgungsgesichtspunkte 
festhaelt(33).

Zusammengef asst İst die Rolle 
des Verschuldens beim allgemeinen 
Scheidungsgrund des Art.142 ZGB, die 
ohnehin nur bezüglich des Klagerechts 
in Betracht kommt, nach der schwei-

er-

(10) BUEHLER/SPUEHLER: N. 48 zu Art.142
ZGB
(11) BGE 87 II 4, 79 II 342, 68 II 
68, 39 II 184, 38 II 12, 31 II 589
(12) BGE 68 II 65, 47 II 247
(13) BUEHLER/SPUEHLER:N.124 zu Art. 
142 ZGB
(14) BGE 87 II 5
(15) BGE 77 II 204, 40 II 442 E.2
(16) BGE 31 II 588
(17) BUEHLER/SPUEHLER:N.12 7 zu Art. 
142 ZGB
(18) BGE 87 II 6 f
(19) BGE 95 II 512
(20) BUEHLER/SPUEHLER:N.132 zu Art. 
142 ZGB ; HINDERLING: 49 ff ;
259 ; BGE 84 II 337, 76 II 262
(21) BGE 84 II 337, 76 II 262

Ehebandam

BRAEM:
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ÖZELLİKLE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN 
"MANEVİ ZARAR" vs BUNUN TAZMİNİ

Ar.Gör. Murat CANYÜREK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Elemanı

ULKU'ye Her zaman mutluluk verdiği için,..

I) MANEVİ ZARAR KAVRAMI
1- "Manevi Zarar” Müessesesinin 

Temel İlkeleri
2- "Manevi Zarar" Müessesesinin 

Spesifikasyonu
II) BEDEN TAMLIĞININ İHLALİ HALİNDE 

MANEVİ ZARAR VE GİDERİMİ
1- Genel Olarak
2- BK.47 ve Kusur Problemi
3- Beden (ve Ruh) Tamlığının İh

lali Sebebiyle Açılacak Manevi 
Tazminat Davasının Özellikleri

III) ÖLÜM HALİNDE MANEVİ ZARAR VE 
TAZMİNİ
1- Genel Olarak
2- Manevi Tazminat Davasında Hak 

Sahipleri
3- Ölüm Halinde Manevi Tazminatın 

Takdiri

azalmayı ifade etmez. Ne olursa 
olsun, bir acının veya elemin maddi 
zararlar gibi parayla ölçülmesine 
imkân yoktur. Bu sebeple, manevi 
zararın şu veya bu miktardaki para 
ile giderileceği, esas itibariyle 
söylenemez. Buna rağmen, haksız 
fiilden doğan bedeni ve ruhi ızdırap- 
lar için bir tazminatın ödenmesi; bu 
ızdırapların hafiflebilmesine, hiç 
değilse bazı avunma çarelerinin 
bulunmasına yardım edebilir(2).

Bu noktada akla bir başka soru 
daha gelebilir: Hangi "manevi" zarar
lar tazminat ödenmesini gerektirecek
tir? Anılan soru karşısında üçlü bir 
ayrıma gitmek mümkündür.

a) Beden tamlığının ihlâlinden 
doğan acı ve üzüntüler

b) Ölüm dolayısıyla ölene yakın
dan bağlı olan kişilerin duyduğu acı 
ve üzüntüler

c) Genel olarak kişilik hakları- 
ihlâlinden doğan acı ve üzüntü-

I) MANEVİ ZARAR KAVRAMI
"Manevi Zarar" Müessesesinin 

Temel İlkeleri :
1- nın 

ler.
manevi zararlarGenel olarak,

"haksız bir fiilden" dolayı ortaya
ile yahut 
olan bir

2- "Manevi Zarar" Müessesesinin 
Spesifikasyonu :

Çok global 
bakıldığında, beden tamlığı ve hayat 
üzerindeki hakların da^ "kişilik
hakları" cümlesinden mütalâa edilmesi 
sözkonusudur. Ancak, bu alandaki
ihlâller, "şeref ve haysiyet^' gibi 
diğer kişilik değerlerinin ihlalinden 
sırf "hukuk politikasına ilişkin 
düşüncelerle" ayrıİmiş tır. 
hemen belirtelim ki;

çıkar. Bir kişi, 
kendisine isnadı 
ihmâl ya da teseyyübü ile başka bir 
kişinin manevi varlığında bir zarar 
meydana getirebilir(l). Bir baş a 
ifadeyle, bir kimsenin hukuka aykırı 

yüzünden çektiği bedeni 
acılarla ruhi elem ve üzüntülerin 
hepsine birden "manevi zarar" demi. 
Hemen belirtmek gerekir ki 

anlamda bir
malvarlığında

kusuru
mümkün olarak meseleye

bir fiil

Manevi 
"zarar" 

bir
Fakat, 

incelemeyeZarar, gerçek 
değildir, çünkü
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bulan ihlâlin özel ağırlıkta olmasına 
lüzum yoktur, fakat önemle belirtmek 
gerekir ki; sıradan (alelade) bedeni 
acılar için, failin kusuru da hafif 
olduğu
hükmedilmesi yerinde olmayacaktır(7). 

2- BK.47 ve Kusur Problemi :

çalışacağımız konu itibariyle; bizi 
ilgilendiren manevi zararlar, 
iki grupta anılan, BK.47'de düzenlen
miş olan beden ve ruh bütünlüğünün 
zedelenmesi ve ölüm sebebiyle uğranı
lan manevi zararlardır. Binaenaleyh, 
BK.49'da düzenlenmiş olan konstruksi- 
yon incelememizin içinde yer almaya
caktır.

ilk

manevi tazminatatakdirde,

BK.47 incelendiğinde "kusur" dan 
sözedilmediği görülmektedir. Doktrin, 
beden ve ruh bütünlüğünün zedelenme
sinden doğan manevi tazminat davala
rında kusurun sözkonusu olmadığını, 
kusursuz sorumluluk durumlarında da 
manevi
savunmuştur(8). Kanımızca bu noktayı 
fazla abartmamak ve "kusursuz sorum-

İşkazası ve meslek hastalıkla
rından doğan manevi tazminat talep
leri açısından dikkate alınması 
gereken bir başka kanun hükmü de 
BK.98/11 hükmüdür. BK.98/1I'ye naza
ran "haksız fiilden mütevellit mesu
liyete müteallik hükümler kıyasen 
akde muhalif hareketlere de tatbik 
olunur". Bu noktadan çıkarak şu 
yargıya ulaşabiliriz: Her ne kadar, 
ilke itibariyle manevi zarar talep
lerinin kökeninde bir haksız fiilin 
bulunduğu kabul edilse de, manevi 
zararın, sözleşmeye aykırılıktan 
kaynaklanması da mümkündür(4).

istenebileceğinitazminat

luluk"un bir "istisna" olduğu fikrini 
dikkatle göz ön ünde t n tak gerekir. 
Yargıtay'ımız bu konuda uzunca bir 
kararsızlık dönemi geçirmiş, bilâhare 
22.6.1966 bir İçtihadı Bir
leştirme Kararı ile BK.47'ye dayanan 
manevi tazminat taleplerinde "kusur"- 
un bir temel koşul olmadığını kabul 
etmiştir(9). Kararın içeriği itiba
riyle Yargıtay; "İstihdam edenin 
BK.47 gereği manevi tazminatla sorum
lu tutulabilmesi için ne kendisinin 
ne de müstahdemin 
olmadığına(10), 
münasebeti kurmak kaydıyia özel hâl 
ve şartları takdir

11) BEDEN TAMLIĞININ İHLÂLİ 
HALİNDE MANEVİ ZARAR VE GİDERİMİ

1- Genel Olarak :
kusurunun şart 

hâkimin illiyet
BK.47 hükmüne göre

hususi halleri nazara alarak, cismâni 
zarara düçâr olan kimseye 
zarar nâmıyle adalete muvafık tazmi
nat verilmesine karar 
Hükmün değerlendirilmesinden, 
aykırı bir fiil sonunda kolu ya da 

bir ameliyat geçiren 
yahut vücudunda sabit bir iz kalan, 
dolayısıyla bir süre 
kısa- acı çeken kimseye 
tazminat" adı altında bir tazminat 
talep hakkı tanındığı sonucuna 
yoruz(5}„ Hâkim, 
ihlâl

"hakim,

manevi
ederek manevi

tazminata hükmedebileceğine, 
müstahdemin ya da istihdam 
yahut her 
Ölenin veya cismani 
sebebiyet

verebilir". 
hukuka

varsa
edenin

ikisinin kusurunun ve
bacağı kopan, zarara birlikte 

nisbetinin yahut
müterafık kusurun özel hâl ve şartlar 
içinde takdir edilmesi gerektiğine 

^car^r vermiştir(11). Bu yaklaşım 
biçimi giderek manevi tazminatı bir 
"gönül

verme
-uzun ya da 

"manevi

varı-
fcaden bütünlüğünü 

eden bir fiil
alma=Genugtuung" olmaktan 

çiKarıp giderek maddi tazminat talep
lerinin bir

* karşısında,
manevi tazminata gerek olup olma
dığını ve icab ediyorsa manevi taz
minatın miktarını, özel hâl ve koşul- 
ları dikkate alarak belirleyecektir. 
Mehaz kanunda,
belirlerken "özel hâl ve şartları" 
dikkate alacağı ifade olunmuşken 
BK.da bu şekilde bir düzenleme yok
tur. Bu durum, tartışmalara sebebiyet 
verebilecek niteliktedir.

tamamlayıcısı 
getirme gibi yanlış bir eğilime yol 
açmıştır(12). Teknik hukuk açısından 
da manevi tazminatın "gönül alma" 
amacıyla sınırlı kalması ve hatta bu 
terimin "kavram olarak" yerleşmesi 
yararlı olacaktır(13).

haline

hakimin tazminatı

Yargıtay'ımız 
Birleştirme 
çerçevesindeki

anılan İçtihadı 
47. madde 
tazminata;

Kararında, 
manevi

diğer objektif sorumluluk 
örneğin, 
şahısların

Ancakhemen söyleyelim ki; »özel hâl ve
şartlar" herşeyden evvel 'davalının
kusur derecesi' ile davacının çektiği
??İ Vf ^züntünün önemine" yapılmış
diril9** suretfce değerlendirilmelidir (6). Binaenaleyh vukû-

hallerinde, 
temyiz kudretinden yoksun 

hakkaniyete göre mesul 
tutuldukları (BK.54), elinde hayvan 
bulunduranların (BK.56), bina sahip
lerinin (BK.58) ve aile reislerinin
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(MK.320) sorumlu oldukları durumlarda 
da hükmedilebileceğini belirtmekte
dir (14). Fakat, incelememizin dışında 
kaldığından işin bu kısmına temas 
etmeyeceğiz.

Sonuç olarak Yargıtay'ımız, 
kusursuz sorumluluk durumlarında da 
zarar görenin manevi tazminat isteye
bilmesini öngörmektedir. Ayrıca, 
Yüksek Mahkeme, zaman içinde, kaçı
nılmazlık ve her iki tarafın kusur
suzluğu durumlarında da manevi tazmi
nata hükmedilebileceğini benimsemiş- 
tir(15).

ların davaya devanı edebileceklerinde 
şüphe yoktur(19). "Yansıma yoluyla 
acı duyan şahıslar manevi tazminat 
-ilke olarak- isteyemezler" fikri 
büyük ölçüde kabul görmüştür. Nitekim 
Yargıtay'ımız da "çocukların iki 
gözünün kör olmasının ana-babaya 
manevi tazminat hakkı vermeyeceğini" 
açıklamıştır(50). Fakat, Yargıtay'ın 
daha sonra, çocuğa karşı işlenmiş 
bir haksız fiil nedeniyle, çocuğun 
yakınlarının ruhi sarsıntı geçirme
leri sebebiyle, onlara da manevi 
tazminat isteme hakkının tanınması 
gerektiği içtihadında bulunduğunu 
göstermekteyiz. Ancak hemen belirtmek 
gerekir ki; burada tazminata hükme- 
dilmesinin nedeni çocuğa karşı işle
nen haksız fiil değil, daha sonra 
yakınlarının acı ve üzüntü sebebiyle 
ruhi tamlıklarmı yitirmeleridir (21).

Sonuçta 
doktrininde 
artan ve
etkin olan "normun koruma amacı" 
teorisinin etkisiyle, normun koruma 
alanına dahil edilen 3. kişinin 
manevi tazminat taleplerine oldukça 
olumlu baktığı gÖzlemlenmeye başla
mıştır (22). Gerçekten Yargıtay ve 
bilhassa 4.HD.; 1976 senesinden beri 
bazı kararlarında çocuğun 
cismani zararlar sebebi ile 
baba ve/veya kardeşlerin maddi ve 
manevi tazminat 
edebilmektedir(23).

bb- Davalı :

3- Beden (ve Ruh) Tamlığının 
İhlâli Sebebiyle Açılacak Manevi 
Tazminat Davasının Özellikleri :

a- Genel Olarak :
İş kazası yahut meslek hastalığı

bütünlüğünedeniyle beden ve ruh 
zedelenen işçinin açacağı tazminat 
davasının şartları, görev ve yetki, 
davanın yürütümü bakımından özellik 
arz etmez ve aynı konuda açılacak 
maddi tazminat davası ile benzeşirlik 
gösterir(16). Manevi tazminat tale
bine ilişkin olarak, müessesenin 
tâbi olduğu genel ilkeler geçerlidir. 
Tatbikatta, manevi tazminat talep
leri, umumiyetle, maddi tazminat 
talepleri ile birlikte ileri sürül
mektedir. Mamafih, manevi tazminatın 

bir dava ile istenmesine ve bu 
tazminat davasından

hukukYargıtay'ın,
yaygınlığı bir ölçüde 

özellikle Alman hukukunda

uğradığı
anne-

taleplerini kabulayrı
davanın maddi 
evvel ya da sonra açılmasına mâni 
olan bir hüküm mevcut değildir. 
Fakat, manevi tazminat talepleri 
ayrı bir dava içinde de ileri sürülse, 
bu davanın şekil şartları, 
ölçüde maddi tazminat davasının tâbi 
olduğu
gereksiz tekrarlardan kaçınmak ama
cıyla burada sadece manevi tazminatın 
özellik gösteren noktalarına değinmek 
yeterli olacaktır(17).

Manevi tazminat davasında davalı; 
prensip itibariyle, o işçiyi çalış
tıran işverendir. Fakat işverenle 
beraber olayda sorumluluğu bulunan 
başka şahıslar da varsa, dava onlara 

da yöneltilebilir(24). Hal 
işverenin yanısıra,

büyük

benzediğinden,prosedüre
karşı
böyle olunca, 
işverenin çalıştırdığı işçiler ve 
işveren ölmüşse mirası reddetmemiş 
olmak koşulu ile 
•davalı" sıfatını kazanabilirler(25).

mirasçıları dab- Davanın Tarafları
aa- Davacı : c- Manevi Tazminat Talebi ve 

Tazminatın Takdiri :
Manevi Tazminat Talebi İçin 

Kısmî Dava Açılamaması :

Doktrinde hâkim olan görüşe 
göre, manevi tazminat talep etmek 
hakkı, doğrudan doğruya, beden tam- 
lığı ihlâl edilen kişiye tanınmak
tadır. Nitekim, BK.47'de de bu husus 
açıkça tanzim olunmuştur. Manevi 
tazminat alacaklısının ölümü halinde 
bu hak mirasçılarına geçmez(18). 
Fakat, manevi tazminat davası açmış 
işçi, dava sırasında ölürse mirasçı-

aa-

üzüntüye
maddi

Ruhi bir eleme ve 
manevi tazminatın,dayanan , 

tazminattan farklı olarak, bir tek 
davaya konu olması, kısım kısım dava 
edilmesine imkân tanınmaması gere
kiri). Nitekim, Yargıtay da "........
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Hâlbulunmamaktadır
tamamen hâkimin 

Bu aşamada
tif ölçüler"belli birkural olarak, alacağın 

kesimi için kısmî daya açılabilir. 
Bu gibi hallerde görevin nasıl belir
leneceği HUMK.4.md.sinde açıklanmış- 

Ancak, hukuka aykırı bir eylem
üzüntü-

böyle olunca, konu 
takdirine kalmıştır(32).
İş Hukuku kavramlarından çok Borçlar 
Hukuku İlkeleri" uygulanmak gereke- 
çektir. Yargıtay'ımız da, yukarıdal33) 
sözünü ettiğimiz İçtihadı Birleştirme 
Kararında hâkime yol gösterici bazı 
açıklamalarda bulunarak, şöyle demek
tedir: "Hakim, manevi tazminat mikta
rını tâyin ederken, BK.43 ve 44.deki 
kuralları kıyasen uygulaması, kusursuz 
sorumluluk hallerinde ve olayda kusur 
bulunmadığı takdirde, kusurun dışında

kusurun

tır.
yüzünden çekilen ruhi elem ve 
ler o tarihte duyulan ve duyulması

Bu itibarla 
ödetilmesi istemini 

manevi tazminatın bölünmesi, 
dava edilerek, mütebaki

sen r adan

bir haldir.gereken
manevi zararın
kapsayan 
bir kısmının

tutulması,saklısinin
hesabı gerektirmediği için bu tazmi

ni teliğine uygun düşmez..." 
diyerek aynı yönde içtihatta bulun
muştur (27). Yargıtay'ın özel daire 
kararlarında da daha sonra bu görüşün 
müstakar surette yer aldığı görülmek
tedir (28). Fakat hemen temas edelim

bu görüşü manevi 
öğelerin belli 

durumlarla

natm alelıtlakkalan âmilleri, 
mevcudiyeti hâlinde ise kusur dahil 

faktörleri takdirde mesnedbütün 
yapması gerekir .... .

açıklığa
tazmi-

f azlaKonunun daha
kavuşmasını temin maksadıyla, 
natm takdirine 
kavram yahut öğelerden 
üzerinde biraz durmak gerekecektir(34).

ki; Yargıtay'm 
tazminata esas olan

ve değ i şmediğ i
.... olan bu

en önemlileriolduğu
ilgilidir. Manevi tazminatın isten
mesini gerektiren öğelerde değişme

özellikle işçinin Mâlüliyet Unsuru :
Daha evvel de temas 

gibi, Yargıtay'ın da yerleşmiş inancı 
doğrultusunda, manevi tazminata 
hükmedilebilmesi açısından "mâlûliye- 
tin varlığı" 
maluliyetin azlığı 
zaman içerisinde artması veya

tazminat miktarının belirlenme-
Bilhassa

aaa-meselavarsa,
maluliyeti artmışsa, bu artan bölurn 
için yeni bir talepte bulunma hakkı 
olduğuna dikkat edilmelidir(29).

edildiği

Bu aşamada son olarak şunu da 
Yüksek Mahkememiz 

"manevi tazmi-
şart değildir. Fakat, 

veya çokluğu;
azal-

belirtelim ki; 
çeşitli kararlarında 
nata hükmedilmek için meslekte kazan- 

gücünde daimi bir kayıp olmasının" 
ve aynı şekilde 

sakat

ması
sinde şüphesiz rol oynar, 
mâluliyetin az olması ile işçinin 
kusur oranının fazla olmasının yanyana 
geldiği durumlarda manevi tazminata 

"mümkün" ve giderek

ma
zorunlu olmadığı 
"hastalığın iyileşmesi veya 
kalınmasının davanın reddine neden 
olamayacağı" yolunda 
bulunmuştur(30).

içtihatlarda
hükmedilmemesi 
"yerinde" olmak gerekir.bb- Manevi Tazminatın Takdiri :

Manevi tazminatın hukuki nite
liği dikkate alındığında; gerek 
manevi zararın saptanmasının ve 
gerekse buna bağlı olarak manevi 
tazminatın belirlenmesinin (takdiri
nin) zor ve karmaşık olduğu anlaşıla
caktır. Bu aşamada bilhassa hâkimin 
dikkatle gözönünde tutması gereken 
şey; manevi tazminatın bir "maddi 
tatmin vasıtası olmadığı" 
alma" amacına 
Bu husus, maddi tazminatın hesaplan
masında kullanılan kimi teknik-mate- 
matik unsurların manevi tazminatın 
hesaplanmasında kullanılmasına iyice 
engel olur. Belirtmek gerekir ki; 
bir işçinin bir işkazası ya da meslek 
hastalığından dolayı ne ölçüde "acı 
ve elem" çektiğini ya da "çekip 
çekmediğini" belirleyebilecek "objek-

bbb- Kusur Unsuru :
Yargıtay' ımızm yukarıda özetini 

İçtihadı Birleştirme 
da belirtildiği gibi,

verdiğimiz 
Kararında
işkazası veya meslek hastalığı nede
niyle, işçi lehine manevi tazminata 
hükmedilebilmesi için, işverenin

değildir. Bu 
son derece ağır bir mahiyet

bir kur-

kusurlu olması şart 
hükmün
arzettiğinden kuşku yoktur, 
tuluş beyyinesi ile yumuşatılmaya 
muhtaçtır. Öte yandan, uygulamacı
ların dikkatle gözönünde bulundurma
ları gereken bir husus da -daha önce 
temas edildiği gibi- "kusursuz sorum
luluğun" istisnai nitelikte olduğudur. 
Buradan hareketle şunu da söylemek 
gerekir ki; kusursuz sorumluluğu 
mutlak surette kabul eden yazarlar 
dahi, manevi tazminatın takdirinde

ve "gönül 
hizmet ettiğidir(31).
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kusurun hiç gözönüne alınmayacağı 
şeklinde bir düşünceyi savunmamakta 
ve tersine kusurun, manevi tazminatın 
takdirinde mühim bir husus olduğunu 
belirterek(35)

tazmini de borçluyu müzayakaya 
bıraktığı takdirde hâkim, hakkaniyete 
tevfikan

maruz

zarar ve ziyanı tenkis 
edebilir" hükmünü ihtiva etmektedir. 
Burada bir adım daha ileri giderek; 
"işkazası ve meslek hastalığından 
doğan manevi tazminat davalarında da 
işverenin (yani:davalının) iktisadi 
durumu, tazminatın takdirinde gözönüne 
alınacak mıdır?" sorusu gündeme 
getirilebilir, 
mülahazalarla hareket ettiğini ileri 
süren pekçok kişi, "işverenin iktisa- 
den güçlü, işçinin ise güçsüz" ol
duğuna dair "içi çoğu kez boş" bir 
sloganın anlamsız müdafaasını yapmak
tadır. Oysa Yargıtay'ın çok yerinde 
olarak belirttiği gibi, manevi tazmi
natın takdirinde işverenin iktisadi 
gücününde değerlendirilmesi gerektiği 
ortadadır(36). İfade olunan anlamda

şu noktalara temas
etmektedirler:

- İlkin,işverenin kusur 
azlığı yahut hiç kusurunun bulunma
ması , manevi tazminat talebinin 
reddi için bir sebep oluşturmasa da 
tazminattan

oranının

Güçsüzü koruyucuindirim yapılmasını 
gerektiren bir olgudur. Bu indirim, 
hakimin takdiri oranında ve Yüksek
Mahkemenin ifadesi ile "hakkaniyet 
gerektirdiği ölçüde" yapılır.

- Olayda işverenin hiç kusuru 
yoksa; yani işkazası ve meslek has
talığı kısmen zarara uğrayan işçinin 
kusurlu bir fiili, kısmen de kaçınıl
mazlık sonucu ise işçi lehine manevi 
tazminata yine hükmedilir. Fakat, 
hakim bu durumda önce kaçınılmazlık 
sonra da işçinin kusur oranlarını 
gözönünde tutarak her iki kavramı da 
ayrı ayrı değerlendirerek, gerekli 
indirimi yapmak durumundadır.

BK.44/11'nin uygu1anması g ündemde
olacaktır. Fakat bu vesile ile kanaa
timizi belirtmek isteriz ki; işvere
nin iktisaden güçlü olması manevi 
tazminatın 
sebep olmamak gerekir; buna karşılık 
işverenin iktisaden güçsüz 
takdir olunacak 
çok düşük ve 
nitelik taşımasını haklı kılacak bir 
sebeptir. Yargıtay ise, konuya deği
nen bir kararında "manevi tazminatın 
belirlenmesinde, işverenin hükmedile
cek miktarı müzayaka ve 
düşmeden ödeyebilip, ödeyemeyeceği 
yönü de düşünülmelidir" demektedir(37).

III) ÖLÜM HALİNDE MANEVİ ZARAR 
VE TAZMİNİ

takdirinde arttırıcı

olması, 
manevi tazminatın 

tamamen sembolik bir
- Meydana gelen olayda kusurun 

tamamı işçiye aitse, tu takdirde 
işçi lehine manevi tazminata hükmolu- 
namaz. İlliyet bağının kesilmesinin 
yanısıra; "hiç kimse kendi kusuruna 
dayanarak bir hak ileri süremez" 
prensibinin doğal neticesi olarak 
da, işçinin böyle bir durumda manevi 
tazminat talebinde bulunamayacağı 
Yargıtay'ca da açıklıkla kabul olun
muştur.

muavenete

Tarafların İktisadi Durum-ccc- 1- Genel Olarak :ları :
"hâkim, 

adam 
ailesine

BK.47 hükmüne göre; 
hususi halleri nazara alarak... 
öldüğü takdirde ölünün 
manevi zarar namiyle adalete muvafık

verebi-

takdirindeManevi tazminatın 
tarafların iktisadi güçlerinin rolü- 

olacağı hususu hukukçuları 
düşündürmüştür. 3444 sayılı 

değişik BK.49/11'ye göre, 
manevi tazminatın miktarını 

tarafların ekonomik 
dikkate alır'.' Bu 

hükmün etkisinin yalnızca BK.49'un 
amacıyla sınırlı kaldığı kabul edilse

bütünü

nün ne
uzun sure 
Kanunla tazminat verilmesine karar 

lir." Bu aşamada biz, işkazası ve/veya
meydana"hakim, 

tayin ederken, 
durumlarını da

meslek hastalığı 
gelen ölüm olayı üzerinde durarak, 
bu yönde acılan bir manevi tazminat 
davasının koşullarını değerlendirmeye 
çalışacağız.

2- Manevi Tazminat Davasında Hak

sonucu

bile, Borçlar Kanunumuzun 
itibariyle meseleye yaklaşıldığında, 
tazminatın tespitinde, ilke itibariy-

iktisadi Sahipleri :
le, hakimin tarafların 
durumlarını da dikkate alması gerek- 

ulaşılabilinir(35a). 
BK.49/11 dışında BK.44/11 de, "eğer

hastalığı 
işçi

meslekİşkazası ve
sonuçlanmışsa ya da

süre sonra Ölmüşse, 
tazminat talebinde 

olur. Doktrin-

ölümle
yaralanıp bir 
kimlerin manevi 
bulunabilecekleri sorun

tiği sonucuna
"eğer

kasden veya ağır bir ihmal^ veyazarar Kasaen veya agj.l 
tedbirsizlikle yapılmamış olduğu ve
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ölüm sebebiyle, ölüm 
elem duymaları söz- 

sözü edilen

çocukların 
anında acı ve 
konusu olmayacağından, 
uygulama ilkbakışta tereddüt uyan- 

Fakat Yargıtay'ın haklı 
belirttiği gibi; bir çocuk

deki hâkim kanı bu çerçevenin oldukça 
geniş tutulması gerektiği yönündedir. 
Bizim de fikrimiz bu yöndedir. İfade 
etmek isteriz ki; BK.47'den kaynakla- 

manevi tazminatın "ödenmesinde"
aşamada

"takdirinde" oldukça sıkı kayıtların 
konulmasından yana olmakla birlikte, 
tazminat talep edeceklerin kapsamının 
belirlenmesi açısından olabildiğince 
geniş davranmak gerektiği ortadadır. 
Çünkü, manevi bağların en güçlüsü 
olan "sevgi", dar kalıplara sığdın- 
lamayacak anlamlar içerir. Bu cümle
den olarak, ölenin eşi, çocukları, 
mirasçı olmasalar bile anne ve babası, 
onunla birarada yaşayan hala, teyze 
gibi yakınları yahut ölenin aynı 
sevgi ile görüp gözettiği kimseler, 
ölenin nişanlısı ya da evlilik bağı 
kurmadan sevgi bağı ile bağlı bulun
duğu kişi... sorumlu kişiden manevi 
tazminat
kadar BK.47 metninde "ölünün ailesine" 
denmekte ise de bu sözün mehaz kanun
da olduğu gibi "ölene yakından bağlı 
olan kişilere" şeklinde anlaşılması 
gerekir(38). Nitekim, uygulamamız da 
bu yönde gelişmiştir, Yargıtay 4.HD., 
bu konuda şu görüşü savunmaktadır: 
"... Borçlar Kanununun 47. md.sinin 
Almanca metninde bir kimsenin haksız

dırabilir.nan
olarak
için babasız(anasız) veya kardeşsiz 

bir ıstırap ortamı 
çocuk yeterli bilin-

"tekaddüm eden"ve buna

büyümek kalıcı 
yaratacak(40) ve 
ce eriştiğinde kendisini bu ortamda

düşüncelerbulacaktır(41). 
temyiz gücünden yoksun kişiler açı
sından da genel anlamda tekrarlana
bilir. Sahipsiz kalmanın acısını bu 
gibi kimselerin çok defa 
derin bir şekilde duydukları hatırda 
tutulmalıdır(42).

Bu

daha da

3- Ölüm Halinde Manevi Tazmina
tın Takdiri :

Daha evvel de temas olunduğu 
gibi, işçinin cismani zarara uğraması 
halinde de, Ölümü durumunda da istene
bilecek manevi tazminat hakkında 
mutlak matematiksel formüller yoktur. 
Hakim manevi tazminatı adalete uygun 
surette takdir ve tâyin edecektir. 
Şüphesiz hâkimin takdirine tesir 
eden bazı unsurlar ve kurallar mev
cuttur (43). Bu unsur ve prensipler, 
objektif ölçüler biçiminde ortaya 
konulmazsa da, hayatın tabii akışın
dan ve hayat tecrübelerinden kaynak
lanan bazı olguların, yol gösterici 
bazı noktaların tespiti mümkün
dür^):

isteyebilirler. Her ne

eylem sonunda ölmesi halinde yakın
larının da tazminata hak kazanacağı 
öngörülmüştür... (Öldürülenin yakın
ları) sözünden, "kendilerine bakılan" 
anlaşılmamalıdır. Zira burada isteme 
temel olan düşünceler bambaşkadır. 
Bir kimsenin ölümü ile yakından 
ilgilenmiş olan, yani onunla samimi 
münasebetleri bulunan kimse de göz- 
önünde

- Evvelâ, ölenin işkazası ve/veya 
meslek hastalığının meydana gelmesin
deki kusur 
özel

oranı BK.44 çerçevesinde 
değerlendirilmelidir. 

işçinin kusuru 
varsa hâkim takdir edeceği tazminatta 
şüphesiz bu oranda bir indirim 
çaktır.

olarak
Eğer olayda ölentutulmuş bulunmasına 

Mahkemece manevi tazminata 
olunması doğru bulunduğundan davalı
nın temyiz itirazları yersizdir(39).."

göre
hüküm

yapa-
Ote yandan, kusurun tümü 

ölen işçide ise, işverenin hayatta 
kalanlara 
borcu olmayacağı 
gerekir.

Özel Dairenin sözüedilen karar
daki yaklaşım biçimi karşı manevi tazminat 

da if ade olunmakYargıtay'm 
müstakar içtihadıdır. Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu daha evvel, başka bir 
hadise sebebiyle verdiği kararda da, 
sözkonusu görüşü benimsediğini ortaya 
koymuştur (25.11.1970 t. 67/4-31/645 
sayılı Y.HGK.kararı).

- Hayatta kalan "eş"in manevi 
tazminat talebinde, evlilik hayatının 
süresi, daha da önemli 
arasındaki uyum, i 
evvelki sıhhi durumu, hayatta kalan 
eşin tekrar evlenme ihtimâli tazmina
tın belirlenmesinde 
icab eden hususlardır.

olarak eşler 
ölenin ölümden

Hukuk tatbikatında; 
öldüğünde çok küçük yaşta olan, 
hatta henüz ana rahminde olup da 
sonradan sağ doğan çocuklar için de 
BK.47 çerçevesinde manevi tazminata 
hükmedilmesi kabul edilmektedir. Bu

yakınları
nazara alınması

Çocukların lehine manevi tazmi
nata hukmedilirken çocuğun yaşı,
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bedeni ve ruhi sıhhati, aile yuvasıy
la ilgisi dikkate alınmalıdır. Birden 
fazla çocuğun olduğu hallerde özel 
sebepler olmadıkça çocuklar lehine 
farklı tazminat takdiri yapılmamalı-

manevi

takdir edilecek manevi tazminatın, 
"eş" ve "usul-fûru"a oranla az olması 
doğaldır.

- Hakim, manevi tazminatın ölüm 
sonucu meydana gelen manevi acıları 
telâfi etme amacını gözönünde bulun
durarak , 
durumunu,
etken olarak kabul 
ayrıca hâkim, 
olayın, yani işkazası ve/veya meslek 
hastalığının oluşumunun özel koşul
larını da dikkate almalıdır.

- Ölüm tarihi ile dava tarihi 
arasında geçen süre de manevi tazmi
natın takdirinde mühim bir etkendir. 
Yargıtay'ımız, oğlun ve kardeşlerin 
uzunca bir zaman sonra manevi tazmi
nat davasını aşmış olmalarını, manevi 
tazminatın daha az takdiri için bir 
sebep olarak değerlendirmiştir}45).

dır. Anababanın 
talebinde de benzer 
tarzı takip olunmalıdır, 
noktada üzerinde

tazminat 
bir yaklaşım 

- Fakat, bu 
durulması gereken 

husus odur ki; ^anne-babadan yalnız 
birisi ile; meselâ, anne ile birlikte 
yaşayan çocuğun ölümü halinde 
yararına farklı bir tazminat saptana
bilir.

zarar görenin iktisadi 
tazminatı azaltan bir

etmemelidir, 
değerlendirmesinde

anne

- Aksine gerektirici sebepler 
olmadıkça kardeşlere farklı manevi 
tazminat takdiri doğru değildir. 
Fakat; ölenle birlikte yaşayan kar
deşlerle, evlenerek ayrı bir aile 
kurmuş olan kardeşler arasında fark
lılık gözetilebilinir. Özel sebepler 
bulunmadığı takdirde kardeşler için

Dipnotları :

(1) SAYMEN F.Hakkı : Manevi Zarar ve 
Tazmini Sureti (doktora tezi), İstanbul 
1940, sh.105.
(2) TEKİNAY S.S./AKMAN S./BURCUOĞLU
H./ALTOP A. - Tekinay Borçlar Hukuku, 
İstanbul 1988, 6.bası, sh.876-877.
Ayrıca, kişilik haklarının korunması 
açısından 3444 
getirilen
durumu açıklayan bir inceleme için 
bkz. KOCAYUSUFPAŞAOGLU Necip: Kişilik 
Haklarını Koruyan Manevi Tazminat 
Dâvasına İlişkin Yeni Gelişmeler (I. 
Sempozyum) İstanbul 1980, sh.141-180) 
ve ayrıca bkz. KILIÇDGLU Ahmet, 
Manevi Tazminatın Hukuksal Niteliği, 
Ankara Barosu Dergisi, 1984, sh.15
vd. Sayı:I.

İlhan: Özellikle Borçlar Hukuku ve 
İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi 
Gözetme Borcu ve Bundan Doğan Hukuki 
Sorumluluğu, İstanbul 1990, sh.180.

TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP,(5)
age. sh.878.
(6) BK.47 ile ilgili olarak "kusur
sorunu"na aşağıda temas olunacaktır.Kanun ile 

öncesindeki
sayılı 

düzenleme
TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP,(7)

age. sh.879.
(8) ULUSAN, age. sh.183.

Y.İçt.B.K.
28.7.1966.

E.7/K.7 
ifade

22.6.1986,
Doğrusunu

etmek gerekir ki, bu karar uygulamada 
vahim sonuçlar doğurmuş, gerek mah
kemelerimiz ve gerekse Yüce Yargıtay'
ın pekçok Dairesi "objektif sorumlu
luğu" olabildiğince yayma eğilimine 
girmiştir. "Tehlikeli" bulduğumuz bu 
gidişin önlenmesi mutlaka gereklidir.

bilhassa "müstahdemlerin

(9)
R.G.

(3) Nitekim; Serozan'a göre, kişilik 
hakkına ilişkin genel düzenlemeden 
farklılık gösteren BK.47 kuralı, 
doğrudan doğruya insanın fizik var
lığını ve değerlerini esas almıştır. 
Bkz. SEROZAN Rona, Kişilik Hakkının 
Korunması ile İlgili Bazı Düşünceler 
(Mukayeseli Hukuk Araştırmaları 
Dergisi 1977, sayı 14, sh.93 vd). 
Ayrıca: TEKİNAY/AKMAN/BURCUOGLU/ALTOP, 
age. sh.878.

Kanımızca, 
işledikleri haksız fiillerden dolayı, 
istihdam edenleri tazminat ödemeye 
mahkûm etmek" gibi radikal bir çözü
mün benimsenmesi yerine gelişmiş bir 
"özel sigorta paketi"nin içeriğini 
oluşturup, çalışma hayatına huzur 
verici bir sistemi oturtmak yararlı 
ve hatta zorunludur. Ancak herşeyden(4) Aynı doğrultuda bkz. ULUSAN

123



(16) ULUSAN, age. sh.148 vd.
(17) ULUSAN, age. 
dn.155'de anılan Yargıtay Kararı

"objektif
nitelikte

Mahkemelerimizin, 
"istisnai"

önce
mesuliyet" in 
olduğunu sürekli gözönünde bulundur
ması gerekir.

sh.181 ve orada

4.5.1988(18) ULUSAN; bu aşamada, 
tarihli 3444 sayılı Kanunun, (MK.24/a 
/III)de oluşturduğu yapı 
"manevi tazminat talebi karşı tarafça

devredilemez.
Ancak, miras yoluyla intikâl eder 
hükmüne dikkat çekerek, anılan hükmün, 
"BK.47 hükmünü etkileyip beden ve 
ruh bütünlüğünün zedelenmesi durumunda

halinde

(10) Bu kullanım, dilbilgisi kuralları 
açısından da hatalıdır: 
de istihdam edenin de 
gerekli olmadığı ifade 
"... ne kendisinin ne de müstahdemin 
kusurunun şart olduğuna..." 
gerekir.
(11) Bkz. ULUSAN, age. sh.184 ve 
orada dn. 163'de anılan yazarlar.
(12) Manevi tazminatın niteliği 
hakkında genel olarak bkz.

sh.13 vd., KILIÇOGLU, agm. sh.15 
vd. ZARARSIZ M.Emin : İşverenin
İşkazası ve Meslek Hastalığından 
Doğan Manevi Tazminat Ödeme Sorumlu
luğu, Dicle Üniversitesi H.F.Dergisi, 
1985,Sayı.3, sh.287 vd.

Müstahdemin gereği
kusurunun

edilecekse edilmedikçekabul
denmek

görenin olumudahi zarar 
manevi tazminat isteyebilme hakkının 

geçebileceği söylene- 
sorusunu sormaktadır.

MK.24a/III 
manevi tazminat

mirasçılara 
bilir mi?"
Yazara göre, 
bütün
içeren bir genel hüküm olarak benim
seyen yaklaşım biçimine göre, soruya 
müspet cevap 
yazarın da çok haklı olarak belirttiği 
gibi; "hayat, beden ve ruh bütünlüğü 
kavramları kişilik hakkı içinde yer 
alan değerler olmakla birlikte; 
bunların zedelenmesi halinde açılacak 
manevi tazminat davaları diğer kişi
lik değerlerine ilişkin hukuki korun- 

yollarından farklı olarak, MK.47'- 
de düzenlenmiştir. Hal böyle olunca, 
BK.47'de davacı yönünden getirilen 
sınırlı tutumun ilke olarak varlığını 
koruduğunu kabul etmek daha yerinde 
olur..." Biz de manevi tazminat 
davalarına ilişkin olarak getirilen 
ayrımların, bir "hukuk politikasına 
dayandığını" belirtmiştik. Bu itibar
la MK.24a/III hükmünün taşıdığı 
"hukuk ciddiyetsizliğini" de dikkate 
alarak, cismani zarara uğrayan fakat 
daha sonra ölen bir kişinin açmadığı 
ve/veya açma temayülü göstermediği 
bir manevi tazminat davasını açma 
yolunu ölenin mirasçılarına tanımak, 
mirasçıları "haklarını kötüye kullan
maya tahrik edebilecek" bir yapılanma 
olarak görülmektedir. Mamafih ölenin 
"neden dava açmadığının da" her özel 
koşulda ayrı ayrı incelenip değerlen
dirilmesi gerekir. Ayrıca bkz. ULUSAN, 
age. sh.181 dn. 155a.

SAYMEN,
hükmünü, 

hallerini
age.

Fakat,verilebilir.

(13) Nitekim Yargıtay'ımızın 9.Hukuk 
Dairesi şu içtihatta bulunabilmiş- 
tir: Davacılar, murislerinin işkazası 

ölümü üzerine... maddi vesonucu
manevi tazminat ödetilmesine karar 
verilmesini istemiştir... İşkazasmda 
davacıların murislerinin de % 50 
oranında kusurlu olduğu anlaşılmıştır. 
Maddi tazminatın hesabında % 50 kusur 
oranı nazara alındığı halde, manevi 
tazminatın takdirinde bu kusur oranı

ma

nazara alınmadan istek gibi hüküm 
verilmesi bozmayı gerektirir (Yargıtay 
K.D.1980 sayı: 8 sh.H09-Y.9.H.D.
5.2.1980 E.1980/528 K.1980/729). Bu 
kararında Yargıtay’ın, kusur oranının 
gerek maddi tazminatta, gerek manevi 
tazminatta matematik olarak tatbiki 
gerektiği düşüncesinde olduğu anlaşıl
maktadır. "Gönül alma" amacının 
"matematik değerlere" taşınması 
"yüksek insani değerlerle" bağdaştırı- 
labilir nitelikte değildir fikrinde
yiz. BK.47 md. açısından, manevi 
tazminatın ödenmesinde "kusur"un 
aranması gerektiği fikrinde: OFTINGER 
Kari: Schweizerisches Haftpflichtrecht, 
I-II,4.Aufl.Zürich 1975- cilt I, 
sh.262.

TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP,(14)
age. sh.920.
(15) ULUSAN, age. sh.184 ve orada 
dn.164. Bu aşamada, kaçınılmazlık ve 
karşılıklı kusursuzluk hallerinde, 
hükmolunacak manevi tazminatın olduğun
ca düşük tutulması gerektiği fikrindeyiz.

(19) ULUSAN, age. sh.181.
(20) Y.4.HD. 25.6.1968 t. ve 5430 
sayılı kararı- KARAHASAN M.R.: Sorum
luluk ve Tazminat Hukuku, Ankara 
1981 sh.1294.

124



(21) Y.4.HD. 
K. 1987/6987 
1978 sa:12

16.6.1977 t. E.1976/5877 
sayılı 
sh.1957

TANDOGAN: 
sh.13 ve orada dn.24 ve 25.
(23) Bu konuda 
sh.183 ve orada dn.160-161.
(24) Bu konuda 
sur"
miza bkz. dn.8-15 civarı.
(25) ULUSAN, age. sh.183.

Hukuka Aykırılık Bağıkararı (Y.K.D.
vd.): "Manevi 

tazminat isteme hakkı... kişiye sıkı 
haklardandır, 

uğrayanın ailesinden

bkz. ULUSAN, age.surette bağlı 
olmak, zarara 
bulunmak bir kimseye bu yolda bir 
hak sağlamaz...

Yakın
ayrıca yukarıda "ku- 

sorunu ile ilgili açıklamaları-Bu tür olaylarda 
aile fertlerinin az ya da çok üzüntü 
veya acı duyacağı kuşkusuzdur. Ancak, 
sadece böyle bir elem ve ızdırap 
için babaya manevi tazminat ("baba 
lehine manevi tazminata" 
gerekirdi) hükmedilmesine 
hukuku kuralları

TEKİNAY/AKMAN/BURCUOGLU/ALTOP,(26)
age. sh.928.

. denmek 
tazminat 

^ engeldir. çünkü 
beden bütünlüğü ihlal edilenin yakın
larının manevi tazminat dilekçeleri
nin benimsenmesi için yaralama olayı 
nedeniyle gerçekten kişisel yarar
ları , hakları doğrudan doğruya ağır 
biçimde haleldar olmasına, bu yüzden 
üzüntüye uğramış olmalarına bağlıdır 
... Bu takdirde eylemle uygun neden- 
sonuç bağı var demektir. Örneğin bir 
çocuğun beden bütünlüğünün ihlâli 
sonucu, bu olayın etkisi ile ana ya 
da baba veya kardeşler vs. asabi bir 
buhran, bir ruhi sarsıntı geçirir, 
bu yüzden hastalanır ve böylece ruh 
tamlığını geçici yahut devamlı olarak 
kaybederse, bu kişinin de manevi 
tazminat isteme hakkı vardır__"

(27) Yargıtay H.G.K. 2.7.1980 t. 
E.79/3-1477 K.80/2113 sayılı kararı 
YKD.1980 sa.ll sh.1462.
(28) ULUSAN, age. sh.184 
dn.l65'de yer alan Y.9. HD.kararı.
(29) ULUSAN, age. sh.184-185.
(30) Y.10.HD. 14.4.1977 E.7476/K.2863 
sayılı kararı. Bkz. yukarıda dn.29.
(31) Bkz. yukarıda dn.12 civarı
(32) Kişisel kanımız MK.24a ve BK.49 
esasları çerçevesinde açılan manevi 
tazminat davalarında, hâkimin, ödene
cek tazminatı belirlerken mümkün 
olduğunca geniş davranması ve fakat 
BK.47 ile ilgili olarak nispeten 
"tazminat miktarının düşük tulumasma 
yönelik" yaklaşım içinde bulunmasının 
uygun olacağı yönündedir.
(33) Bkz. dn.9
(34) ULUSAN, age. sh.185 ve orada 
dn.169

ve orada

(22) Bu konuda bkz.: TANDOGAN Haluk: 
Mukayeseli Medeni Hukuk, Hususiyle 
Türk-İsviçre ve Alman Hukuku Bakımın
dan Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, 
Ankara 1963, sh.ll vd.; aynı yazar: 
Hukuka Aykırılık Bağı (I.Sempozyum), 
İstanbul 1980,
Fikret:
Uygun İlliyet Bağı Teorisi,
1975 sh.111-113 "Normun Koruma Amacı" 
Teorisine göre ihlâl olunan normun 
koruyucu etki alanına giren bir 
zarardan söz edebilmek için üç unsu
run varlığı aranmaktadır. Bunlardan 
ilki;
lanan kişiler çevresine girmesidir. 
İkinci olarak, zarar norm tarafından 
korunan bir şey yahut hukuki varlık 
üzerinde doğmalıdır. Üçüncü olarak 
da zararın oluş biçimi, ihlâl olunan 
normun önlemeyi amaçladığı biçimle 
uygunluk arzetmelidir (ULUSAN, age. 
sh.182 dn.159). Fakat bu teorinin 
fazla abartılmadan uygulanması gerek
lidir.
Dairesi’nin

(35) ULUSAN, age. sh.186 ve orada dn. 
171-172.
(35a) Bkz. Y.HGK. 16.10.1968 t. 966/ 
4-1143, K.692 (Resmi Kararlar Dergisi 
1969 sh.35).
(36) ULUSAN, age. sh.187
(37) Y.9.H.D. 7.5.1973 E.42655/K.15525 
sayılı kararı. Anan: 
sh.187 dn.174

sh.5 vd. Ayrıca: EREN 
Sorumluluk Hukuku Açısından

Ankara

ULUSAN: age.zarar görenin, korunması amaç-

TEKİNAY/AKMAN/BURCUOGLU/ALTOP,(38)
age. sh.884.
(39) Y.4.H.D. 18.10.1973 t. E.73/10302 
K.8845 sayılı kararı (İlmi ve Kazai 
İçtihatlar Dergisi 1977 s.5664)

TEKİNAY/AKMAN/BURCUOGLU/ALTOP,(40)
age. sh.885

Nitekim Yargıtay Ticaret 
yerinde olmayan bir 

E.67/1424 K.68/
eleştirisi için bkz.

bu yöndeki bir 
Y.4.HD. 5.3.1979

(41) Yargıtay'ın 
içtihadı için bkz.:
E.9773 K.2900 sayılı kararı (KARABASAN, 
age. sh.1284-85)

kararı (24.10.1968, 
5579) ve
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belirtilmiştir__
Olayda, davalının % 100 kusurlu dav
ranışı ile, davacıların kardeşi 
ölmüştür. Bu ölüm sebebiyle davacı
ların

kesinlikleTEKİNAY/BURCUOGLU/AKMAN/ALTOP, 
age. sh.896 ve orada dn.66.

ve(42)

(43) Takdirin güçlüğü hk. bkz. ATALAY 
Tinsel Ödence (Manevi Tazmi-Ozcan:

nat) Davaları, Ankara Barosu Dergisi 
1978, sh.932 vd.

büyük bir üzüntü duyacağı 
şüphesizdir. Oysa, Mahkeme paranın 
satmalma gücünü gözönünde bulundur- 
maksızm sembolik olarak tanımlana-(44) Yargıtay HGK.'nun 5.11.1980 t. 

ve E.78/4-826 K.2319 sayılı Kararında, 
ölüm nedeniyle davacılardan herbiri 
için mahkemece takdir edilen 2500.-TL. 
lık manevi tazminat yerinde görülme
miştir. HGK. tarafından teyid edilen 
Y.4.HD.‘nin 20.12.1977 t. ve 12451/ 
12158 sayılı kararında şöyle demekte
dir: "Manevi tazminatın takdiri 
tamamen hakime aittir. Ne var ki; 
takdir hakkının sözkonusu olduğu 
hallerde hâkim, hak ve nasafetle 
hüküm vermek zorunluluğundadır. Bu 
temel kural MK'nm 4,md.sinde açıklık

bilecek, çekilen elemi karşılamak 
değil, hafifletmekten de uzak ve 
hatta duyulan elemi büsbütün arttıra
cak bir tutarda 2.500'er TL manevi 
tazminata hükmetmiştir. Bu takdir 
hak ve adalet duygularını rencide 
eder niteliktedir ve BK'nun 47. 
maddesinin amacına uygun değildir..." 
(İlmi ve Kazai İçtihatlar Dergisi 
1981, sh.237/238).
(45) ULUSAN, age. sh.193-194 
orada dn.192-201.

ve
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DER BEGRIFF DER HIDERRECHTLICHKEIT BEI DER LEX AQUILIA

Ar.Gör. Pervin AYAZLI
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Roma Özel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanı

i u r e ) "Rechtswidrigkeit"(2).1. EINFÜHRUNG
Wer eines der in § 823 I BGB 

öder Rechtsgüter 
İst zum Ersatz des daraus

Man wird anııehmen müssen 
i n i u r i a

dass
nurdie Juristen die 

deshalb nicht besonders betonten, 
weil sie ihnen als selbstverstaend-

genannten Rechte 
verletzt,
entstehenden Schadens nur dann ver- 

die Verletzungshand- 
oder -was

liche Voraussetzung jedes Verstosses 
gegen die Rechtsordnung erschien. 
Denn durch die nichtjuristische 
Literatür der republikanischen Zeit 
zieht sich das Wort 
im Sinne von Rechtswidrigkeit(3).

pflichtet, 
lung als
gleichbedeutend İst- als "rechtswidrig" 
bezeichnet werden kann;

wenn
'' widerrech 11ich"

ausserdem
i n i u r i a"vorsaetzlichmuss der Schaediger 

öder fahrlaessig" öder -wie mann auch 
zusammenf assend sagt- 
gehandelt haben. 
jemandes Haftung darauf 
wird, dass er sich in einer bestimmten 
gefahrbringenden Lage öder bei einer 
bestimmten gefahrbringenden Taetigkeit 
nicht mit der allgemein im Verkehr 
erforderlichen Sorgfaltverhalten 
dadurch die in § 823 I BGB gestützten

anderen verletzt

"schuldhaft"
2. IM AOUILISCHEN GESETZÜberall dört, wo 

gestützt Ein Regelung über die Sachbe-
Zwölftafelndenschaedigung 

nicht
war

bekannt(4). Die Bestimmung, 
dass der Knochenbruch eines Sklaven 
mit 150 As zu büssen İst, wurde -wie 
die Norm über die Iniurienbusse von 
25 As- durch den Waehrungsverf ali 

bald wirkunglos
allerdings nicht durch

und

Rechtsgüter eines 
hat, kann jenes Verhalten nur dann 
"rechtswidrig" genannt werden, 
ihm ein Verstoss gegen eine allgemeine 
Sorgf altpf licht zugründe liegt. Die 
Ersatzpflicht desjenigen, der eines 
der in § 823 I BGB gestützten Rechte 
öder Rechtsgüter rechtswidrig verletzt 
hat, haengt weiterhin davon ab, dass

"vorsaetzlich 
worden

Abhilfe,sicher
wurde hier 
eine freie richterliche Bussfestset- 

sondern die Sach-
wenn

zung geschaffen, 
beschaedigung 
Verletzung eines 
durch ein Plebiszit, 
287/286 v.Chr.datiert 
geregelt: die 
de d a m n o .

(einschliesslich der 
Sklaven) wurde

das in Jahr 
wird, neu

A q u i 1 i a1 e x
die Verletzungshandlung 
öder fahrlaessig" begangen 
ist(l). Das Aquilische Gesetz und seine 

beziehen sich auf 
körperlichen 
A q u i 1 i a 

c a pu t 
über

Erv/eiterungen 
Schadenszuf ügung an
Sachen. Die 
bestimmte in ihrem 
p r i m u m 
Tötung eines Sklaven und 
L.2.§ 2 D.h.t.:
exaequat

republikanischerBereits in 
Zeit legte die Rechtswissenschaft ın 
das Wort "iniuria" das Erfordams 
hinein, dass nur für schuldhaf te 
Sachbeschaedigung (doluş, culpa) 
gehaftet werde. Es bezeichnet eine 
rechtswidrige öder unrechtmaessige 
Tatsache. iniuria gewinnt dann 
die Bedeutung "Unrecht" (sine

i e x

(L.2.pr.D.h.t.)
p e c u s . 

"Servis. . . 
guadrupes,

p e c u d u m 
gregatim

numero
haben-

q u a e 
s u n t e t
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tur" , nach welchen S teli en zu den 
p e c u d e s 
werden: Schafe,
Pferde, Esel, 
auch
nicht Hunde. im

nicht körperliches Verderbnis 
kommen wird (L.30.S 2 D.h.t.)
endlich auch 
einen Sklaven,
İst, verletzt, 
kösten verursacht werden

ange- 
und

nicht, wenn Jemand 
der gar nichts Wert 
ohne dass etwa Kur- 

(L.27.§ 2
D.h.t.), öder wenn ihn durch Verlet- 
zung (z.B.durch gelungene Chastrie- 
rung) gar noch wertvoller macht, 
weil in diesen Faellen das ökonomische 
damnum fehlt; wie es bei der 
Verwundung öder Tötung eines freien 
Menschen der Fail ist (L.13.pr.D.h.t.).

im Einzelnen gezaehlt 
Ziegen, Rindes, 

Mauesel, Schweine,
Kamele und Elephanten, aber 

ihrem c a p u t 
t e r t i u m (L.27.§ 5 D.h.t.) bestimmte 
die 1 e x A q u i 1 i a über jede 
andere Beschaedigung einschliesslich 
der Vernichtung einer körperlichen 
Sache durch ürere , frangere, 
rumpere. Naemlich, das Aquilische 
Gesetz selbst nannte nur bestimmte 
Faelle der Verletzung der Integritaet 
einen körperlichen Sache durch 
mittelbare Einwirkung auf dieselbe; 
seine Bestimmung sind aber ausgedehnt 
worden(5) auf jede Verletzung der 
Integritaet einen körperlichen Sache, 
wenn auch nicht durch unmittelbare 
Einwirkung (L.9 pr. § 1.2.3.
L.27 § 35
Schadenszuf ügung

Um auf der ak t iven Seite 
körperliche Verletzung zu verursachen, 
miisste der Schaden durch unmittelbare 
Gewaltübung stattfinden:
corpore da t um (L.51.pr .D.h.t.). 
In dieser Beziehung wird schon von 
dem eigentlichen occidere das 
blosse mehr mittelbare

emeun-

damnum

D.h.t.,
D.h.t.), ja sogar

körperlichen 
Sachen ohne Verletzung ihrer Integri- 
taet (L.27 § 21 D.h.t.)( 6)

auf c a u s a m
mortis praebere unterschieden
(L.49.pr.D.h.t.,L.7 § 6 D.h.t.)
Demnach v/ird das 
denjenigen 
seiner Hand

an

occidere auf
bezogen, 
öder

mit
mit einer Waffe 

(auch Wurf- öder Schlusswaffe) tötet 
öder so venvundet, dass ohne weitere 
selbstaendige .Ursache 
erfolgt,
einen totlichen

welcherDie 1 e x im ersten Capitel 
r eo c c i d evon 

ciritten von spricht, im 
f a c e r e 

frangere, 
rumpere, so sel ten die Römer. 
Auf der passiven Seite als Bedingung 
des Deliktes eine körperliche, sub^- 
stantielle Verletzung auf, damnum 
c o r p o r i d a t u m , verbunden mit 
okonomıschem Nachteil für den, 
die Sache angeht. 
a c t i o

damnum
naemlich ürere ,

der nacher 
einen Stoss, 

öder 
Sklaven 

dass
öder tödlich 

4 D.h.t.). 
schon unter- 

oder die Hebamme

öder durch
Fail bewirkt, 

emen schweren Körper auf den ^ 
öder das Tier so failen laesst,’ 
dıese dadurch getötet 
verletzt sein wurde (L.9 â 
Bei Medikamenten wird 
schieden, ob der Arzt . 
sıe selbst applicirte, 
ob sie bloss 
und dergieichen

welchen 
Daher findet die 

Aqui 1 iae 
wenn Jemand den 

Verwahrung angebundenen Sklaven 
das Tier eines Anderen 
öder Mutwillen

1 eg i s
nicht statt, zur 

öder 
aus Mitleid 

dieses 
so verloren 

wenn der Blöttcher ein
n ulWeinf ass °der einen sonstigen 
Weınbshaelter bei der Bearbeitung so 
verletzt, dass der Wein auslaeuft 
Eben so wenig, wenn Jemand die reifen 
Fruchte eines Anderen pflückt 
det und dergleichen öder 
Holzsclag wohl aber, wenn 
Unreife vernichtet, in dem 
anders als dört, die Substanz 
c o ner et o und das allgemeine 
okonomısche Interesse verletzt wird.
, m ” Jemand einen Baum mit den Wurzeln ausreisst.

eingab, öder 
anrieten 
D.h.t.,

verordneten, 
r n (L.9.pr.§
L.8.pr.D.h.t.,L.7.§ 6.D.h.t.).losbindet,

nunbloss fortlaeuft und 
geht, öder _ Dagegen gilt es nicht für eigent- 

ıc es occidere, wenn man einen 
Sklaven öder ein Tier einsperrt und 
verhungert laesst (L.9.§ 2 D.h.t.,

,1? /-D.h.t.) öder einem Sklaven 
e eıder auszieht, dass er erfriert, 

öder einem reitenden Sklaven 
Pferd antreibt, so dass in einem 
Fluss sturzt und der Reiter umkommt, 

er Vıeh in die Enge treibt, öder 
sehreekt, so dass es sich in eine
ov? 6 Sturzt* oder wenn man einen 
Sklaven m einen Hinterha]t wo er

sehnei- 
den reifen das

er das 
hier,

i n

Ebenso
lockt,

, . ,/r sinem Dr i t ten umgebracht
wırd(L.9.§ 3 D.h.t.), öder wenn A 
den B auf den C stösst, dass C ihn 

en, ^anı?» öder wenn man einom 
Rasenden eme Maffe reicht, um sich 
zu toten (L.7.§ D.h.t.).

Dagegen wieder nicht 
Jemand fremden Wein öder 'fremd^c= 
Getreide natürlich geniesst, in dem 
hıer wohl ökonomiseher Schaden, aber

wenn
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kommt das Aquilische Gesetz zur 
Anwendung. Widerrechtlich ge tö te t 
\%orden sein, wird mit Absicht hinzu- 
gesetzt, denn die Tötung an sich 
gentigt nicht, sondern sie muss auch 
widerrechtlich geschehen sein.

wirdIm ganzen aehlicherweise 
auch das ürere , 

des
verstanden, nur half es hier wesent- 
lich zu einer etwas wei teren Aus- 
legung, dass man un ter dem rumpere 
auch das corrumpere begrif f.

frangere , 
dritten Capitelsr u m p e r e

D.9.2.5.1.Ulp.lib. 18 ad Ed.:
Widerrechtlichkeit muss man aber
hier nicht in dem Sinn wie Beschimp- 
fung bei der Injurienklage nehmen, 
sondern als etwas ohne dazu, also
wider das Recht, Geschehenes verstehen, 
mithin wenn Jemand die Tötung aus 
Schuld begangen hat. Niderrechtlich- 
keit heisst also hier, ein ver- 
schuldeter Schaden, wenn er auch von

İst, der nicht
Zur Niderrecht-

alleSo gelten hier vorerst 
oben angegeben Mittel und Wege des 
Tötens auch für das blosse Verwunden. 
Sodann faellt es unter die actio, 
wenn man ein Maultier und dergleichen 
überladet, dass es ein Glied bricht 
(L.27.§ 23 D.h.t.), öder wenn man 

Schiff an ein anderes 
(L.29.§

mit einem
und dergleichen

öder wenn man Getreide 
Fuss wirft öder Sand öder

darunter

anf aehrt,
2-4 D.h.t.), Jemand ausgegangen 

ha t schaden wol j • =?n. 
lichkeit gehört:

in den
andere schaedliche Stoffe 
mischt, öder einem Geld aus der Hand 
schlaegt, dass es verloren (L.27.Ü 
19-21 D.h.t.)(schaedliche Substanzen 
in Wein öder Oel nıischen), öder wenn 

Baeren- öder Hirschgruppen an
anlegt

Beschaedigende kein 
Recht zur Beschaedigung habe(9). Bei 

A q u i ı i a bedeutet der 
"was nicht

a. Dass der

der 1 e x
i n i u r i a -Begriff (10) 
mit Recht geschehen İst", d.h., was 

das Recht İst. Ulpian betont, 
der Rechtswidrigkeit ein

Töten

man
undeinem gangbaren Wege 

etwas anderes Schaden nimmt (L.28.pr.
Hund

gegen 
dass unter

rechtswidrigesD.h.t.), öder wenn man emen 
auf einen Sklaven hetzt und diesen 

damit er gebissen werde, 
die actio schon zweifelhaft 

tat, ohne ihn

schuldhaft 
verstanden v-jerden muss. Das Gesetz 

i n i u r i a :festhaelt, 
uogegen
war, wenn man jenes 
festzuhalten (L.ll.â 5 D.h.t.).

spricht zwar 
non

nur vom
i u r e (11).

b. Dass ihm die Beschaedigung 
Schuld angerechnet werden könne. 

ist hier schon Nachlaessigkeit 
wird nicht erfordert(12). 

entschuldbaren Irrtum, 
der Beschaedigende sich 

dürfte die 
wird die

zur
Schuld 
: Arglist 
Durch einen 
kraft dessen 
in dem Glauben fcefand, er 
Beschaedigung 
Schuld ausgeschlossen(13).

Dagegen wird sie ausgeschlossen, 
A in einem grossen Of en Feuer 

Waechter bei dem Of en
wenn
anlegte, der 
einschlaeft, und ein Brand entsceht 
(1.27.S 9 D.h.t.), eben so
Einer das Seil abschneidet, 
ein Schiff festgebunden İst 
dieses dadurch zu gründe geht (L.29.a 
5 d h t.) endi ich wenn man emen
Sklaven b^redet, auf einen Bam und 
dergleichen zu steigen, und er dadurch 
zu Schaden kommt(7).

wenn
woran

und
vornehmen,

c Weitere Bedingung ist sodann,
d.h..dass der Schaden iniuria 

so zugefügt wurde, dass der Urheber 
damit ein Unrecht beging(L.3.D.h.t). 
Dadurch wird vor allem der Fail 
ausgeschlossen, wo derjenıge, v/elcher 
den Schaden zufügte, nur em wırk 
liches Recht ausübte, z.B. das Recht 
der Notwehr (L.49.S 1 D.h.t.)(1 ),
dann aber auch der Fail, 
subjektivem Gründe aile Zurechnung 
ivegfaellt, wie bei dem f u r ı o s

ı- S ^ 2 D.h.t. endi ichundınfans ^ u.n. •
«O nach dem objektiven Sachverhaeltnıs

keine Schuld beızu-
der Schaden ist

durchDie Beschaedigung 
ein positives 
worden sein; eine Unterlassunç, ver- 
pflichtet nur insofern als dasTun 
durch eine vorhergehende oder 
tende Taetigkeit gegebenwar (L.S.pr. 

b.27.§ 9 D.h.t.,)(8).
schaedigenden Handlung 

entsteht ein 
sie

muss
herbeigeführt'Tun

wo aus

u s
D.h.t.

Aus einer
der bezeichneten Art
Schadensersatzanspruch,
w i d e rr ech tl ich war.

D 9 2.3.Ulp.lib. 18 .Ec3*:. _
ein Sk'lave öder ein s':lavl,? “ Gso 
rechtlich getötet «orden «t. -

dem Urheber gar 
messen ist, sondern

reinen Zufall zuzuschreıben.
wenn

einem
Wer D.9.2.4.pr.:schreibt in 

daher deinen Sklaven, derGaius 
V^enn ich
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Sinn wird nun auch in solche Tatbe- 
staende hineingedeutet, in denen das 
aeltere Recht nach der individuellen 
Schuldhaftigkeit nicht gefragt hat. 
Doch finden sich daneben nach wie 
vor Faeile einer vom Verschulden 
unabhaengigen (objektiven) Haftung, 
namentlich ausserhalb des Privats- 
rechts im öffentliche Interesse.

mir als Strassenraeube nachstellt, 
getötet habe, so werde ich freie 
ausgehen; denn gegen die Gefahr 
erlaubt ein natürlicher Vernunftgrund 
die Verteidigung. Naemlich jemand 
durfte einen fremden Sklaven töten, 
der ihm als Raeuber auflauere, denn 
es entspreche der natürlichen Vernunft, 
sich gegen die Gefahr zu verteidigen. 
Notwehr İst erst gegen einen schon 
begongenen öder zumindest unmittelbar 
bevorstehenden Angriff zulaessig. 
Gegen einen bereits abgeschlossenen 
Angriff İst Notwehr nicht möglich: 
sie darf nur Verteidigung, nicht 
Gegenangriff sein(15).

Aus klassischen Ansaetzen ent- 
wickelt man die Regel, dass die am 
Vertrag staerker Interessierte Partei 
strenger, naemlich auch für c u 1 p a , 
haftet solle, die weniger Tnteres- 
sierte dagegen nur für doluş. Ob 
dagegen die Kennzeichnung der c u 1 - 
pa als "Nacblaessigkeit" (neg- 
legentia i :so als Verletzung 
der Pflichc zur Sorztalt (d i li
ge n t i a ) , insowe.it von der klas
sischen Haftung abweicht, steht 
dahin. Den doluş hat die klassische

Anwendung unangemessener Gewalt 
İst also eine rechtswidrige Notwehrüber- 
schreitung. Wer mit Schwert ange- 
griffen wird, darf den Angreifer 
töten (D.9.2.5.pr.Ulb.lib.18 ad EdJ; 
wer mit einem Prügel geschlagen wird 
und dem Angreifer absichtlich das

haftet nach der 
A q u i 1 i a . Gegen recht- 

maessige Notwehr İst Gegennotwehr 
unzulaessig, gegen Notwehrexzes und 
Putativ Notwehr, die beide rechts- 
widrig sind, darf Notwehr geübt 
werden.

Anschauung als bewusstes Verhalten 
verstanden; regelmaessig als İrissen 
und Wollen des schaedigenden Erfolges 
dabei hat man sich biswe.ilen, vor 
allem in aelterer Zeit, mit einem 
"typisierten" doluş begnügt, also 
einem Handelıı, das Erf ahrungsgemaess 
von einem begangen wird, der anderen 
schaedigen will -die culpa wird, 
soweit das Wort einen subjektiven 
Haftungstatbestand bezeichnet, nunmehr 
unter dem verstaerk'cen Einfluss 
sittlicher Massstaebe beurteilt. Die 
klassische Jurisprudenz hat den 
Ausdruck in mehreren

Auge ausschlagt, 
1 e x

Sobald aber Zurechnung begründet 
İst, so wird zwischen doluş 
culpa nicht unterschieden, sondern 
es genügt auch die leichteste culpa. 
Wo aber Jemand in Ausübung seiner 
Kunst öder seiner Handwerjes Schaden 
stiftet, da gilt auch seine technische 
ungeschicklichkeit für culpa .

Die klassichen Juristen haben 
Haf tungsvoraussetzungen 

besonders die Verschuldmassstaebe für 
die einzelnen Typen und Untertypen 
der Obligationen von der Kasuistik 
her entwickelt. Eine Regel, dass die 
Haftung für Vorsatz (doluş) 
Fahrlaessigkeit (culpa)
Faeile gelten soll, in denen die dem

eigentümliche 
Interessenlage nicht einen strengeren 
öder milderen Massstab fordert, 
entspricht zwar im ganzen dem bis zum 
Ende der ahstrakten Form offenbar 
noch nicht ausgesprochen worden.

und

Bedeutungen
verwendet: für das Verschulden schiecht- 
hin (mit Einbeziehung des doluş ), 
für das nichtdolose, also Fahrlaessige 
verhalten für die (schuldhaft began- 
gene) Unrechtstat, für jedes Verhalten, 
das für den Taeter eine nach te i lige

namentlich Schaden-

die und

Rechtsfolge hat, 
shaftung öder Strafe. 
Auffassung scheint, 
den

Eine aeltere 
mindestens be i 

1 e x
die culpa nur mit 

durch Handeln (nicht düreli
betaetigten 

Schuldhaftigkeit verbunden zu haben; 
doch zeigen die analogen Erwe.i terungen 
der aquilische Klage und mannigfachen 
Faeile einer omissiven culpa bei 
der vertraglichen und guasivertrag- 
lichen Haftung, 
sehraenkung laengst übenvunden hat. 
Die Bedeutung der "Vor\verf barkeit", 
im besonderen der "Fahrlaessigkeit" 
als der nichtvorsaetzlichen Schuld,

und
für aile Tatbes t aenden der

A q u i 1 i a , 
einer 
blosses

Schuldverhaeltnis
Unter1assen)

In den nachklassischen Jahrhun- 
derten tritt dagegen, dass man diese Be-ausgehend von 
den Rechtsschulden, das Streben nach 
allgemeinen Regeln staerker hervor. 
Die culpa in diesem rein subjektiven
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Kie ımmer die Schaedigung begangen 
vnjrde war mıthin dem klassischen 
Recht bereıts allgemein bekannt(16).

Naemlich,
Ulpians behandelt Julian 
das Züchtigungsrecht bei eınem un- 
freien Lehrling. Der Lehrherr darf 
ihm kein Auge ausschlagen. Dann geht 
Julian zu dem Fail über, dass ein 
Schuhmeister seinem freien Lehrling, 
der seinen Anweisung nicht nachkommt, 
mit dem Leisten ins Genick schlaegt* 
so dass der Lehrling, der Wohlgerade 
die ahle führt, ein Auge verliert. 
Julian lehnt actio iniuriarum 
ab, weil der Lehrherr nicht die 
Missachtung der Persönlichkeit des 
Lehrlings zum Ausdruck bringen wollte, 
sondern die Züchtigung im Zusammenhang 
mit der Un terwe.isung stand.

nach dem Bericht
zunaechs t

Der Begriff 
sich in zwei Arten: 
diente er zur

cu 1 pa
Im engeren sinn 

Bezeichnung fahrlaes- 
sıgen Handelns als Gegensatz 
doluş. Die Gefahr der Missdeutung 
wurde dadurch vermieden, 
die Gegensaetzlichkeit

spaltete

zum

dass man
, 2um doluş

ausdrucklıch öder in sonstiger Weise 
ersichtlich machte(17). im weiteren 
Sinn bildete.... c u 1 p a jetzt einen 
hoheren Gesamtbegriff, in dem Vorsatz 
und Fahrlaessigkeit zusammengef ass t 
wurden, bedeutete also nun das Schuld- 
haft rechtswidrige Verhalten. 
in der C u 1 p a 

FahrlaessigkeitBedeutung 
trennt jetzt die fahrlaessig 
sachte Schaedigung 
schuldeten Tat.

Die Kompilatören geben dem Vater 
die aguilische 

Recht
d i r e c t e aus, weil die 

A q u i 1 i a nur die Sachbe- 
regelt, der liber

verur- 
von der unver-

ausserdem 
Nachklassischem 
actio 
1 e x
schaedigung
homo aber keine Sache İst. Aber 
die Klassiker werden sich schwerlich 
entschlossen haben, 
seinem Gegenstande 
betraf, mit Hilfe 
u t i 1 i s auch auf Freie anzuwenden. 
Denn von dem objektiven Sachwert 
eines Freien konnte niemals die Rede 
sein.

Klage. 
schied eine

Die Frage, ob die aguilische 
Haftung bereits im klassischen Recht 
auf die Körperverletzung freier
Personen erstreckt wurde, İst in der 
modernen Literatür ein Gesetz, das 

nach Sklaven 
einer actio

umstritten. 
kommen insbesondere folgende Ouellen- 
stellen in Betracht; 
lib.18 ad Ed., 
ad Ed., D.9.2.6.Paul.lib.18 ad Ed.(18).

Es

D.9.2.5.3.Ulp. 
D.9.2.7.pr.Ulp.lib.18

D.9.2.5.3.Ulp.lib.18 ad Ed.: 
Wird ein Lehrer, der beim Unterricht 
einen Sklaven verwundet öder tot- 
geschlagen hat, durch das Aquilische 
Gesetz gehalten, wie wenn er einen 
Schaden widerrechtlich angerichtet 
habe? Julianus schreibt, wer einem 
Schüler beim Unterricht ein Auge 
ausgeschlagen, hafte nach jenem 
Gesetz; um so mehr sei dies also in 
Betreff eines erschlagenen Fail. Es 
wird bei ihm aber ein Fail folgender 
Art angeführt: ein Schuster schlug 
einem freigeborenen Lehrling und 
Haussohn, der etwas das ihm gezeigt 
worden war, nicht recht machte, mit 
einem Leisten an den Kopf, so dass 
er ein Auge einstiess;
Julianus,
Klage nicht statt, weil Jener nicht 
geschlagen hatte, um eine Injurie zu 
verüben,
und zu bel eh ren; 
dass die Mietklage angestellt werden 
konne, v;eil dem Lehrer nur eine 
maessige Züchtigung erlaubt İst. 
Dass aber Klage aus dem Aquilischen 
Gesetz erhoben werden könne, bezwei- 
fele ich gar nicht".

D.9.2.7.2. Ulp.lib.18 ad 
Hat Jemand aber mit einer zu schweren 
Bürde belas tet, 
einen Sklaven getötet, so findet die 
Aquilia statt, weil es von seinem 
Willen abhingt, sich nicht so zu 
belasten. Denn auch, wenn Jemand 
gefailen İst, und einen fremden 
Sklaven unter einer Last gequetscht 
hat, haftet derselbe, wie Pegasus 
sagt, nur dann nach dem Aquilischen 
Gesetz, wenn er sich entweder mit 
einer zu grossen Last beschwert hat, 
öder unvorsichtig über schlupfrige 
Stellen gegangen İst.

Ed.:

sie abgeworfen, und

Des öfteren wird erörtert, wann 
nun im Einzelfall das zur Anwendung 

A q u i 1 i a erförderliche

hier, sagt 
"finde zwar eine Injurien

der 1 e x
Verschulden (culpa) vorliege. Bei 
D.9.2.7.2. heisst es: Jemand hatte 
sich übermaessig beladen. Er warf 
die Last ab und tötete dadurch einen 
Fremden Sklaven. Die 1 e x 
greift ein; denn es stand ihm frei, 
sich nicht derart zu beladen. Nach 
Pegasus haftet auch Jemand, 
ausglitt und mit der Last,

sondern um ihn zu ermahnen 
auch glaubt er.

A q u i 1 i a

der 
die er
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getötet wird, liegt keine schuldhafte 
Tötung vor; den im Eifer des Kampfes, 
der die 
verlangt,
vermeiden, das Vorsicht und Schonung 
des Gegners vernachlaessigt werden. 
Der Wettkamp£ İst für die Beteiligten 
dazu bestimmt. Ruhm zu erringen und 
sich dadurch Tapferkeit auszuzeichnen. 
Anders steht es, wenn sich ein Freier 
in ein Kampfspiel mit einem Sklaven 
einlaesst. Diesen zu besiegen, bringt 
keinen Ruhm.
Freien verlangt werden, 
solches für ihn unpassendes Kampfspiel 
vermeiden. Beteiligt er sich trotzdem 
daran, so haftef 
1 e g i s A q u ■
Sklaven töte.

D.9.2.7.8.Ulp.1ib. 18 ad Ed.: 
Wird ferner der Fail des ungeschicht 
öperierenden Arztes behande11; Pro- 
culus sagt, dass, wenn ein Arz t 
einem Sklaven ungeschicht zur Ader 
gelassen hat, entweder die Klage aus 
dem Mietkontrakt, öder die aus dem 
Aqu.ilischen Gesetz s t at tf inde.

Von der c u 1 p a eines Sklaven 
gegen sich sel fos t könnte, wenn über- 
haupt, so allenf alls dann die Rede 
sein, wenn er berechtigt waere, für 
eine Verletzung von einen anderen 
Person Ersatu öder Busse zu verlangen. 
In Wahrheit haengt die aquilische 
Bussfaelligkeit des Schaedigers 
davon ab, ob der Sklave so unvorsich- 
tig war, sich in eine gefahrvolle 
Situation zu begeben öder gar si e 
heraufzubeschwören(19).

D.9.2o9.4. Ulp.lib.18 ad Ed.: 
Wird ein Sklave aber von Per sonen 
waerend eines Spieles mit Werfen von 
Speeren getötet, so findet die Aquilia 
statt. Wenn sich aber Welche auf dem 
(dazu bestimmten) Platze mit Werfen 
üben,
Stelle gegangen und getötet worden 
ist, so faellt die Aguilia weg, weil 
er nicht haette sollen zur Unzeit 
über den Übungsplatz geben. Hat aber 
Einer mit Absicht nach ihm geworfen, 
so haftet er allerdings durch die 
Aguilia.

trug, einen fremden Sklaven erdrückte. 
Jedoch trifft ihn die Haftung nur 
dann, wenn er sich zu schwer beladen 
hatte öder nachlaessigerweise auf 
schlüpfiger Strasse ging.

D.9.2.7.4.Ulp.lib.18 ad Ed.: 
Wenn beim Ringen, 
öder im Faustkampf Einer den Andern 
bei öffentlichen Kaempfen getötet 
hat, so faellt die Aquilische Klage 
weg, weil der Schaden hier der Tap
ferkeit und des Ruhmes wegen, und 
nicht in Folge einer Widerrechtlich- 
keit zugefügt worden ist. Auf Sklaven 
erstreckt sich dies nicht, denn nur 
Freigeborene pfleğen zu kaempfen; 
wohl aber auf einen verwundeten 
Haussohn. İst aber ein vom Karnpf 
sich Zurückziehender noch verwundet, 
öder ein Sklave, der nicht im Karnpf 
begriffen war, getötet worden, so 
findet die Aquilia statt, es müsste 
denn (letzteres) mit Erlaubnis des 
Hernn geschehen sein; dann faellt 
sie weg.

Kraef te 
nicht

Anspannung al İer 
laesst sich gar

beim Wettkampf,

Deshalb muss von dem 
dass er ein

der a c t i o
wenn er den

D.9.2.7.4. setzt voraus, das 
die actio legis Aguiliae 
auch zugünsten eines freien Platz 
çreift:

Der ganze Paragraph 4 ist stark 
überarbeitet. Er besagt in seiner 
jetzigen Fassung: Wenn bei einem 
Ringkarnpf öder beim A11 karnpf öder 
bei Vorführungen von Faustkaempfen 
einer den anderen getötet hat, so 
ist die lex Aquilia unwendbar, 
falls die Tötung in einem staatlich 
gutgeheisenen Hettkampf 
Denn der Schaden wird hier des Ruhmes 
und der Tapferkeit wegen, aber nicht 
einer Verletzung halber zugefügt. 
Das gilt allerdings nicht bei einem 
Sklaven, weil echte Karnpfspiele 
zwischen Freien stattzufinden pfleğen. 
Der Karnpf mit einem Sklaven bringt 
naemlich keinen Ruhm. Dagegen gilt 
es bei einem verwundeten Haussohn. 
Seine Verletzung ist 
widerrechtlich. Ein zurückweichender 
freier Kaempfer zeigt jedoch, 
er aus dem Karnpf ausscheidet. Mithin 
bedeutet seine trotzdem erfolgende 
Verwundung öder Tötung eine iniuria, 
und die lex Aquilia greift* 
Platz.

erfolgte.

nur

und ein Sklave über di ese

also nicht

dass

D ip n o 11 arı :
Ulpians Gedankengang 

folgender: Wenn bei einem Kampfspiel 
zwischen Freien einer der

war wohl (1) Kötz, Hein: Deliktsrecht,1976, 
S.53
(2) Rabel,Kaempf er Ernst: Grundzüge des
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römischem
von Lübtow,Ulrich:
zur Lex Aquilia de damno 
dato,1970,S.83
(3) Pernice,Alf red: Labeo,Römisches 
Privatrecht im ersten Jahrhundert 
der Kaiserzeit,Teil.C,Bd.2.Abt.1,1963, 
S.19 fg.
(4) Söllner,Alfred: Einfıihrung in 
die römische Rechtsgeschichte,1980, 
S.54 fg.
(5) Das formale Mittel dieser Ausdeh- 
nung war die Gewaehrung einer utilis 
actio legis Aquiiiae öder einer 
actio in factum. Ein materieller 
Unterschied zwischen diesen beiden 
Klageförmen İst nicht ersichtlich. 
Übrigens glaubte man in manschen und 
wichtigen Ausdehnungsfaellen auch 
mit einer acti directa legis Aguiliae 
ausreichen zu können. Windscheid, 
Bernhard: Lehrfcuch des Pandektenrecnts, 
Bd.2,1891,S.640,Note:3
(6) Das Reichgericht hat entschieden, 
dass die reweiterte actio 
Aquiliae auch dann stattfinde, 
die Verfügung über eine körperliche 
Sache nur zeitweilig entzogen und 
dadurch Schaden verursacht 
sei. In dem entschiedenen Fail war 
auf Grund einer falschen Anzeige 
wegen Patentverietzung das Narenlager 
der Klaegers unter Verschluss gelegt 
v/orden. Windscheid, S. 641, No te: 6

Prıvatrechts,1955,S.65.
Untersuchungen 

iniuria

zufügung: die Beschaedigung wird
zugefügt auf Grund einer zustaendigen 
obrigkeitlichen Gewalt, L.29.§ 7
D.h.t., Auf Grund eines Züchtigungs- 
recht, L.5.§ 3 D.h.t.; in Selbstver- 
teidigung, L.4.D.h.t., L.5.pr.D.h.t.; 
um Schaden von sich selbst abzuwaehren 
(im Fail eines Notstandes), L.29.§ 3 
D.h.t., L.49.§ 1 D.h.t., Vgl.von
Tuhr: Der Notstand im Civilrecht,1888, 
S.120 fg.
(10) Damnum iniuria datum. Das Wort 
iniuria war von der lex Aquilia 
selbst gebraucht. Pernice,1867,S.26
fg.
(11) Lübtow,S.93
(12) Pernice,1867,S.46 fg., Windscheid, 
S.642,Note:12
(13) Namentlich also dadurch, dass 
der Beschaealgende sich kraft eines 
solchen Irrtums für den Eigentümer

en tg eg en s t eli ende 
Andern an der

einehielt öder
Berichtigung eines 
Sache nicht kannte, Windscheid,S.643, 
Note:13.; Pernice,1867,S.194 fg.; 
J.A.Seufferts Archiv für Entscheidi- 

der obersten Gerichte in den 
München-Oldenburg,

legis
wenn

gungen 
deutschen Saaten,
XXXII,S.237worden
(14) Unter diese Analogie wird auch 
der Fail aezogen, wo Jemand ein Haus 
zerstört, " um einer Feuersbrunst 
Einhalt zu tun, Keller, S.677,Note:36

Das Scha-(15) Hausmaninger,Herbert: 
denersatzrecht der Lex Aquilia,1980, 
S.21
(16) Kaser,Max: Das römische Privat
recht, 2. Abschn. 1975, S. 346 fg.
(17) Kunkel, Wolf gang:
Privatrecht,1949,S.174

Pan-(7) Keller, Friedrich Ludwig: 
dekten,1861,S.677 fg.
(8) Waentig,Heinrich: Über die Haftung 
für fremde unerlaubte Handlungen,1875, 
S.8 fg. 37 fg., welcher behauptet,

' schon 
wenn das 

Vertrag"

Römisches
die Unterlassung verpflichte 
dann zum Schadensersatz,
Tun durch "Gesetz öder 
geboten gewesen sei; ferner Pernice, 
Alf red: Zur Lehre von den Sach- 
beschaedigungen nach römischem Recht, 
1867,S.164, welcher die Unterlassung 
den Handlungen ganz gleich stellt, 
und darauf gesehen wissen will, o 
v/irklich in der Unterlassung 
Schuld lag. Nach Windscheids Meinung, 
dieser Unterscheidung zu heseitigen,

mit der

Wittmann,Roland: Die Körper 
Freien im klassischen(18)

verİetzung an 
römischen Recht,1972,S.62 fg.
(19) Lübtow,S.106.

eine

waehrend ihm L.27.S 9 D.h.t. 
hier weniger— vertretenen Meinung 
schwer vereinbar scheint, Windsc eı , 
S.641,Note:9
t9) Beispiele berechtigter Schadens
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JURİSPRÜDANSİYEL HUKUK PLANINDA 1982 ANAYASASININ 

FELSEFESİ VE SİYASİ ALANIN SINIRLARI

Ar.Gör. Atilla NALBANT
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanı

1) GENEL OLARAK
1980 Askeri müdahalesi, bir 

devlet krizi sonrasında Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından 12 Eylül'de 
gerçekleştirilmiştir. Resmi tezlere 
göre, devlet krizinin nedenleri salt 
siyasal değil, aynı zamanda ideolo
jiktir. 1980 Öncesinin şoven ve 
dinsel sağ ile Marksist sol akımların 
toplumda yaygınlaşması, ideolojik 
planda yönetememe sorununu gündeme 
getirmiş ve Atatürkçülük, 1980 sonra
sının hukuk düzeninde resmi ideoloji 
olarak ortaya konmuştur.

Çalışmada önce ideoloji krizinin 
nedenleri ortaya konmaya çalışılacak, 
daha sonra pozitif hukuk ve jüris- 
prüdansiyel hukuk planında Atatürkçü
lük felsefesi incelenecektir. Ayrıca 
liberal 
yansızlık
1982 Anayasasının öngördüğü ideolojik 
yapı ortaya konmaya çalışılacak ve 
ideolojik
çoğulculuğun temeli olduğu verisinden 
hareketle, siyasal alanın sınırları 
sorunu tartışılacaktır.

2) İDEOLOJİ KRİZİNE RESMİ YANIT:
ATATÜRKÇÜLÜK

Resmi tezlerde, 1980 
devlet krizinin önemli nedenlerinden 
birisi devlet 
algılanan Atatürkçü düşünce yerine 
dış kaynaklı ideolojilerin toplumda 
yaygınlık kazanmasıdır. Resmi ideoloji 
eksikliği saptaması, Atatürkçülüğün 
total bir ideoloji olarak yeniden 
ele alınmasına neden olmuş ve 1980

sonrasında 
Politikasının temel ideolojik verisi 
durumuna getirilmeye çalışılmıştır.

Atatürkçülük, Devlet

Gerçekte devlet ideolojisi 
eksikliğinin hissedilmesi, daha 
1950’li yıllarda iktidarın, devlet 
partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'- 
nden Demokrat Parti*ye geçmesiyle 
başlamıştır. Demokrat Parti'nin (DP) 
liberal ideolojisi ve dünya kapita
lizmi ile bütünleşme politikası, 
Kurtuluş Savaşı'nm öncüsü ve cumhu
riyetin kurucu kadrosu asker-bürokrat 
seçkinler üzerinde olumsuz etki
yaratmıştır. DP'nin, dini politikaya 
alet ettiği ve 
Atatürk ilke ve inkılâplarından ödün

çevrelerde

oy kazanmak amacıyla

verdiği düşüncesi, bu 
Atatürkçülüğün savunulmasına 
verilmesine neden olmuştur.

önem
demokrasilerin ideolojik 

tezi değerlendirilerek, 1960 Askeri müdahalesi ve 1961 
Anayasası ile bu sorunların çözüme 
kavuştuğu sanılırken, 60 ’lı ve 70'li. 
yıllarda Marksist ideoloji ile 
ve dinsel

çoğulculuğun, siyasal şoven
sağ ideolojiler toplumda 

ve devlet ideolojisi 
hissedilmesine

yaygınlaşmış 
eksikliğinin yeniden 
neden olmuştur. Özellikle de kendini 
Cumhuriyetin koruyucu ve kollayıcısı 
olarak hisseden Türk Silahlı 
leri ile CHP

Kuvvet-öncesi arasındaki Tek Parti 
yönetimi döneminde varolan örtüşmenin 
ortadan kalkmış olması 
orduyu, siyasal planda temsil eden 
bir siyasal partinin bulunmaması, 
yönetme geleneğine sahip ordu içinde 
ideoloji sorununun gündeme gelmesine 
neden olmuştur(1).

1980 Askeri Müdahalesini

ideolojisi olarak ve artık

yapan
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tanıtmak varaştırmak, 
yayınlar yapmak amacıyla; Atatürk'ün 
manevi himayelerinde, Cumhurhaşkanı- 

gözetim ve desteğinde, Başbakan
lığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, 
Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu 

Atatürk Kültür merkezinden oluşan, 
kamu tüzelkişiliğine sahip 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu" 

öngörülmüş, 174. 
i nk 1.1 âp k anunl ar ı n .t n

yay m ^Milli Güvenlik Konseyi'nin Başkanı 
Orgeneral Kenan Evren, 12 Eylül 1980 
günü, müdahalenin nedenlerini açıkla
yan ilk konuşmasında Silahlı Kuvvet
lerin müdahale etmesinin nedenlerin
den birisi olarak "gittikçe etkisi 
azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkele
rine yeniden güç ve işlerlik kazan- 
dırma"yı(2) göstermişti.

nın

ve
"Atatürk

"nun kurulması 
madde ile ise 
korunması amaçlanmıştır.

hazırlamakla görevli 
birisi olan Danışma

Anayasayı 
organlardan 
Meclisi de, 80 müdahalesinin Atatürk
çülüğe verdiği Önemi görmüş bulunmak
tadır .
felsefesini ortaya koyan Başlangıç 
kısmına ilişkin olarak Danışma Mec- 

üçüncü paragrafı, 
Atatürk milliyet

çiliği ilkesini uygulayarak kaderde, 
ve tasada ortak bölünmez 

ülküler etrafın-

İLKE VE İNKILÂPLARI3) ATATÜRK 
VE 1982 ANAYASASIde, AnayasanınGerçekten

altıAtatürk ilkeleri kavramı 
ilkeyi içermektedir: Cumhuriyetçilik, 
milliyetçilik, halkçılık, devletçilik,

Bu a.ltı ilke 
2. maddesine 1937

lisi taslağının 
"Tüm fertlerini. laiklik ve devr i m .il’-’ .

1924 Anayasasının _ . ■
tarihlinde yapılan anayasa değişikliği

klori olarakkıvançta
bütün, milli şuur ve
da imtiyazsız ve ......
bir kitle halinde toplayan ... Buyuk 
Türk Milleti"(3) diyerek Atatürkçü
lüğü açıkça bir resmi ideoloji olarak 
algıladığını ortaya koymuş, daha da 
ileri giderek Tek Parti dönemindeki 
anlamda bir Atatürkçülük (imtiyazsız

kitle)

ile currihu r .i. y e t i n n 11 e j 
girmiştir(4).sınıfsız kaynaşmış

Türkiye1961 Anayasası ise,
bir Cumhuriyet olduğunuDevletinin . „

belirttikten sonra, ikinci maddesince. 
bu Cumhuriyetin 
dayanan, milli, 
sosyal bir hukuk devleti" olduğunu 
belirtmiştir. Aynı maddede, devletin 

"başlangıçta belirtilen temeı 
ifade edilerek,

haklarına 
demokratik, laik ve

"insan

ve sınıfsız kaynaşmış bir 
yorumu getirmiş, Başlangıç taslağının 
devamında da Atatürk ilkeleri inkı
lâpları ve milliyetçiliği Cumhuriye
tin nitelikleri arasında sayılmış
tır (6.pr. ) .

bir de
ilkelere dayandığı"

Milliyetçiliği(Başl.3.pr)(5) ve 
devrimlerine bağlılık(4.pr)

arasında
Türk 
Atatürk 
Cumhuriyetin 
sayılmış oluyor.

nitelikler i
nihai metninde 

korumuş, 
"Ata-

1982 Anayasasının 
de Atatürkçülük 
üçüncü paragrafta Anayasanın 
türk'ün belirlediği milliyetçilik 
anlayışı ve O'nun inkılâp ve ilkeleri 
doğrultusunda" yorumlanıp uygulana
cağı, yedinci paragrafta "Hiçbir 
düşünce ve mülahazanın ... Apaturk 
milliyetçiliği, ilke ve inkılapları 

medeniyetçiliğinin karşısında 
görmeyeceği" saptanmıştır, 

ise,

önemini Türkiyeise,1982 Anayasası ^ _
bir cumhuriyet olduğunu 

maddedeDevletinin 
belirttikten sonra, 
bu cumhuriyetin 
milli dayanışma ve 
içinde, insan 
Atatürk milliyetçiliğine 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti" olduğunu gösteriyor. Ayrıca,

başlangıçta

ikinci
huzuru"toplumun

adalet anlayışı 
saygılı, 

bağlı-----
haklarına

ve
1961 Anayasası gibi, .
belirtilen ilkeleri de cumhuriyeti 
nitelikleri arasında sayarak /tatur 

inkılâplarına bağlılığı(3.pr) 
nitelikleri arasına

korunma
Dokuzuncu paragrafta . .
milliyetçiliğinin tanımı çizilmiş ve 

benimsediği milliyetçi 
kader,

Atatürk

anayasanın 
lik anlayışının 
tasa ortaklığına ve

ilke ve 
Cumhuriyetin 
yerleştirmiş oluyor.

Görüldüğü gibi, Atatürk ilkele-
mıllıyotçı- 

196.1 ve 
ifade

kıvanç ve
■ birlikte yaşama 

sübjektif milliyet-arzusuna dayanan 
çilik anlayışı olduğu açıklanmıştır.

maddesi rinden cumhuriyetçi)ık, 
lik ve laiklik ilkeleri,
1982 Anayasalarında doğrudan 
edilirken, halkçılık, devletçilik

ilkelerinden sözedılme-

cumhuriyetin

Ayrıca Anayasanın 2. _ .
milliyetçiliğine bağlılığı

temel
ilkeleri Cumhuriyetin nitelikleri 
arasında saymış, 134. madde ile 
"Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilk 
ve inkılaplarını... bilimsel yoldan

Atatürk
belirtilenBaşlangıçtave

devrimcilik 
mektedir.

ilkesi,Halkçılık
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1982 Anayasasının felsefesi de sap
tanmaya çalışılacaktır. Böylece, 
belki de 1982 Anayasasının temel 
dayanağı yapılmak istenen Atatürkçü 
düşüncenin hukuk planında ne anlama 
geldiği sorusuna bir yanıt verilmiş 
olur.

belli bir sınıfa, aileye, zümreye 
veya kişiye değil, halka dayandığını 
ifade eden, ama aynı zamanda dayanış
macı bir yaklaşım içeren bir ilkedir. 
Saray yönetimi yerine halk yönetimi 
vurgusu, halkçılığın önemli bir 
yönüyken, ilkenin diğer yönü, "Türkiye 
Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıf
lardan mürekkeb değil ve fakat ferdi 
ve içtimai hayat için işbölümü iti- 
barile muhtelif mesai erbabına ayrıl
mış bir camia telakki"(6) eden bir 
yaklaşımdır. Bu nedenle de halkçılık 
ilkesi, sınfları reddeden, toplumsal 
düzen ve dayanışmayı sağlamak amacıy
la çıkarların uyumunu sağlamaya 
çalışan bir ilkedir. Nitekim Danışma 
Meclisinin hazırladığı anayasa baş
langıç kısmı önerisinin 3. paragra
fında yer alan "Tüm fertlerin ... 
imtiyazsız ve sınıfsız kaynaşmış bir 
kitle halinde" toplanması ifadesi 
dayanışmacı bir halkçılık anlayışının 
ürünüdür. Bu yönüyle de çağdaş demok
rasilerde kabul edilebilecek bir 
ilke gibi görünmemektedir. Nitekim 
gerek 1963. Anayasası gerekse 1982 
Anayasası ulusal dayanışmaya önem 
verseler de, halkçılığın bu tarz bir 
yorumunu benimsememişlerdir.

Devletçilik ilkesi, belirgin 
bir ekonomik model öngörmektedir. Bu 
ilke III. Cumhuriyet•te sıklıkla 
gündeme geldiği için, ileride daha 
geniş olarak yer verilecektir(7).

Devrimcilik ilkesi ise, bir 
yandan Atatürk Devrimlerine bağlılık. 
Öte yandan çağdaş uygarlık yönünden 
sürekli değişimi hedefleyen bir 
ilkedir. II. ve III. Cumhuriyet'te 
Anayasa Mahkemesi, bu ilkeyi, jüris- 
prüdansmda, Atatürk ilke ve devrim- 
lerini değerlendirirken kullanmıştır 
(8). Bu nedenle de konu, Atatürk 
Devrimieri alt başlığı altında ileri
de değerlendirilecektir(9).

a- ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ
1982 Anayasa başlangıcının 3. 

paragrafında, anayasanın "Atatürk'ün 
belirlediği milliyetçilik anlayışı" 
doğrultusunda yorumlanıp uygulanması 
zorunluluğu ortaya konmuş, 7. parag
rafta ise, "Hiçbir düşünce ve müla
hazanın... Atatürk milliyetçiliği 
karşısında korunma göremeyeceği" 
saptanmış, Anayasanın 2. maddesinde 
ise, Atatürk milliyetçiliğine bağlı
lık Cumhuriyetin nitelikleri arasında 
sayılmıştır.

Özbudun'un belirttiği gibi, 
başlangıcın 9. paragrafında "topluca 
Türk vatandaşlarının milli gurur ve 
iftiharlarda, milli sevinç ve keder
lerde, milli varlığa karşı hak ve 
ödevlerde, nimet ve külfetlerde 
ortak" olduğu belirtilerek, 
nın benimsediği milliyetçilik anla
yışının ırk, din ve dil gibi objektif 
benzerliklerle değil; 
ve tasa 
yaşama arzusuna 
bir milliyetçilik 
anlaşılmaktadır(10).

Anayasa-

kac'er, kıvanç, 
ortaklığına ve birlikte 

dayanan sübjektif 
olduğu açıkça

Bilindiği gibi, 
yapılan 
Devletini, 

halkçı,

1924 Anayasası, 
eklemeden1937'de 

Türkiye 
milliyetçi, 
ve inkılâpçı" 
teydi. 1961 Anayasası hazırlanırken, 
uzun tartışmalardan scnra, 
Anayasasındaki "milliyetçilik’ ilkesi" 

deY^et ilkesine çevrildi. Bu 
değişikliğin gerisindeki düşünce 
şuydu: Milliyetçi oluş, hukuksal bir 
tanımlama değil, olsa olsa ideolojik 
bir tutumdu ve devleti hukuk açjsan
dan tanımlarken böyle bir terime 
gerek yoktu. Üstelik milliyetçilik 
srtık, xix. yüzyılın ikinci yarısında, 
vrupa da, Türk toplumu bakımından 

aa Kurtuluş Savaşımda ve XX. yüzyıl
da özellikle Üçüncü Dünya ülkeleri 
üzerinde bağımsızlık 
menlik bakımından 
başka anlamlara

scnra, 
"Cumhuriyetçi, 

devletçi, laik 
olarak nitelendirmek-

1924

Atatürk ilkelerinden, milliyet
çilik ve laiklik ilkelerine ise,
1982 Anayasasında Cumhuriyetin nite
likleri arasında sayıldığı 
ilerde geniş yer verilmiştir.

için,

Atatürk ilke ve 
olarak ideolojik 

sahip oldukları için, bunların hukuki 
değerini saptamak ciddi ve çözülmesi 
güç bir sorundur. 
devrimlerin hukuki 
konmaya çalışılırken,

devrimleri, 
temellerebütün

ve ulusal ege- 
oynadığı rolden 

_ . . gelebilmekteydi(11).
ideolojikUtl kuruluşunda önemli bir

Bu ilkelerin ve 
değeri ortaya 

aynı zamanda vurgu olmasına karşın
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düşünce ve mülahazanın korunma göm: 
yeceği"ni belirten satırların bulun- 

1982 Anayasasında milliyet- 
1961 Anayasasında "Türk 

diye
Atatürk milliyetçiliğinden 

farklı, daha koyu, bireyi toplum 
içinde daha çok eritici bir milliyet
çilik anlayışı olduğunu düşünmekte
dir (13). Gerçekten sÖzkonusu satır
lar, halkçılığın dayanışmacı yorumunu 
akla getirmektedir. Ancak aşağıda 
değ .ineceğimiz gibi, yeni düzenleme
ler en azından jürisprüdansiyel 
hukuk planında 1961 Anayasasından 
farklı bir milliyetçilik anlayışının

bulunmadığını

yayılmacılığa düşünsel destek anla
mında milliyetçilik ilkesine, bu 
yanlış anlamaları önlemek amacıyla 
yer verilmemişti.

masını, 
çiliğin, 
Milliyetçiliği" 
gerçek

tanımlanancumhuriyetin 
temel nitelikleri arasında sayılmadı 
ve anayasa gövdesinde bir maddeye 
konmadı ama, başlangıçta yine de 
Türk Milliyetçiliğinden sözedildi. 
Bu Cumhuriyetin temel nitelikleri 
arasında milliyetçilik ilkesinin 
bulunması gerektiğini savunanlarla 
buna karşı çıkanlar arasında orta 
yoldu. Böylece "Bütün fertlerini 
kaderde, kıvançta ve tasada ortak, 
bölünmez bir bütün halinde, milli 
şuur ve ülküler etrafında toplayan 
ve milletimizi, dünya milletler 
ailesinin eşit haklara sahip şerefli 
bir üyesi olarak milli birlik ruhu 
içinde daima yüceltmeyi amaç bilen 
Türk Milliyetçiliği"nden sözedilerek 
yanlış anlamalar önlenmeğe çalışıl
mıştı. Buna karşılık, TC'nin ikinci 
maddede sayılan ilkelerle birlikte 
"Başlangıç1 ta belirtilen temel ilke
lere dayanan" bir devlet olması, 
milliyetçiliğin tanımlanmış ve açık
lanmış biçimiyle, yine de devletin 
dayandığı ilkelerden birisi olmasına 
neden olmuştu.

Milliyetçilik,

1982 Anayasasında 
ortaya koymaktad\r.

Atatürk mi 1 ye t< 1 iğine bağlı
lığın pozitif hukuk planında anlamı,

Cumhuriyeti'ninTürkiyeöncelikle
insan öğesinin tek bir ulus olması, 
yani TC'nin çok uluslu bir cumhuriyet 
olmadığının ortaya konmasıdır. Nite
kim Anayasanın 3.
Devleti, ülkesi ve milletiyle bolün-

66. maddesi ise, 
"Türk Devletine vatandaşlık bağıyla 
bağlı olan herkes Türktür" demiştir. 
Ayrıca, 6. madde ile ulusal egemenlik 
ilkesi benimsenmiştir(14).

"Türkiyemaddesi,

bir bütündür",mez

.Türi .^prüdansivel Hukuk Planında 
Milliyetçilik ilkesinin Anlami~maddede1982 Anayasası ikinci

milliyetçiliğine bağlılığı 
nitelikleri arasında

Atatürk yürürlük 
Mahkemesi, milli-

cumhuriyetin 
saymış, başlangıçta ise ilke tanım- 

sınırları çizilmiş ve yanlış 
vermeyecek

Anayasasının1961
döneminde, Anayasa 
yetçilik ilkesini pek çok kararında 
yorumlamıştır.

lanmış
anlamalara yer ..................
düzenlenmiştir. Nitekim ikinci madde
nin gerekçesi, Atatürk milliyetçi- 
ligine bağlılığın "bütün fertlerin 
kaderde, kıvançta ve tasada, ortak 
bölünmez bir bütün halinde, 
bir deyişle, milli dayanışma ve 
adalet anlayışı içinde yaşayan bir 
toplum"(12) öngörüsü olduğunu açıkla-
mıştır.

tarzda
tarihli,7.7.1973Mahkemenin,

1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 
(b) bendine ilişkin 

verdiği 1975/23 karar sayılı
milliyetçilik,

3. maddesinin
olarak 
kararma(15) 
sübjektif
"Irkçılık, Turancılık veya 
veya mezhep doğrultusunda bütünleş
meyi amaçlayan inançlar gibi kavram- 

Türk Milliyetçiliği' anlamının

diğer göre,
bir anlam taşımaktadır.

bir din

ta£ TaS)
hak ve ödevlerde, millet hayatının 
her türlü tecellisinde 
ifadelerini Atatürk mlll^y®tÇ^faI 

kavuşturulması ıçm KUl^a 
olarak görmemekte, 

potasında 
vurgula-

lar
dışındadır".

II. Cumhuriyet'te Anayasa Mahke- 
meşinin kararlarında dikkat çeken 
eğilim milliyetçilik ilkesini milli 
Srlik ve milli dayanışmayı korumak 
amacıyla kullanması ve tu ilkeye 
dayanarak siyasi alanın .pırlarını 
daraltmasıdır. Böylece milliyetçilik 
ilkesi IX Cumhuriyet jürısprudansm 
da siyasal alanın sınırlarının sap
tamasında ve sivil toplumun dayanış-

nin açığa 
nılan 
bireyi 
eriten 
maktadır, 
paragrafında yer 
menfaatleri, 
manevi değerleri

ifadeler 
"milli

anlatımlar olduğunu
başlangıcın 

alan "Türk milli 
Türklüğün tarihi ve 

karşısında hiçbir

varlık"
5.Ayrıca
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Türk kültürüne daya- 
ve bunda

dahi budur. Bu;
bir milliyetçiliktirbirliğinin kurulmasında önemlima ve

bir hukuki araç durumuna gelmiştir. nan
ırk düşüncesi ve kökence başka gorü-^

tutulması1965/40 karar 
Anayasaya

Yüksek Mahkeme,
kararında(16),

toplulukların ayrı 
düşüncesi yer almış 
diyen Yüksek Mahkeme, partiyi yukar-

57/1

nen
değildir"(20)sayılı

aykırılığı iddia edilen Türk Ceza
142. maddeleriniKanununun 141 ve 

anayasaya uygun bulurken sınıf ege
menliğini amaçlayan siyasi akımları 
milliyetçilik ilkesine aykırı akımlar 
olarak
bir sınıfın diğer sosyal sınıflara 
tahakkümü halinde, milletin tütün 
fertlerinin, kader, kıvanç ve tasa 
ortaklığının yerini, sınıflara mahsus 
ayrı kıvanç ve tasalar alacağından, 
Anayasanın bu konuda öngördüğü birlik 
yıkılacaktır. Sınıfların birbirine 
zıt olan duyguları milli birliği 
zedeleyecek ve yurt içinde sulh ve 
sükunu bozacaktır 
nü kurmak yolundaki bu çatışmalar, 
milli mücadele ruhunu, Anayasanın 
millet egemenliği kuralını ve Atatürk 
Devrimlerine bağlılık şuurunu da 
kökünden sarsacaktır. Milli mücadele 
ruhu bütün milletin vatanı kurtarma 
çabasında elbirliği yapması ve her 
türlü fedakarlığa seve seve katlan
ması anlamını taşır 
kümünün bulunduğu yerde milli egemen
liğin var olduğu savunulamaz, 
egemenlik milletin 
hükmeden sınıfta olacaktır".

daki gerekçelerle Anayasanın 
maddesinin ilk cümlesine, 648 sayılı 
Siyasal Partiler Kanununun 89. 
sinde yer alan azınlıklar yaratma 
yasağına aykırı davranışta bulunduğu 
gerekçesiyle kapatmıştır.

madde-

"Sosyaldeğerlendirmiştir:

Anayasa Mahkemesi konuya ilişkin 
en ayrıntılı olarak 

ortaya 
5.3.1979 

Başsavcılığı
tarafından, Anayasanın 3. ve 
maddeleri ile 648 sayılı eski SPK'nun 
89. maddesine aykırı davrandığı 
iddiasıyla kapatma davası açılmıştır. 
Davalı parti ise,
SPK'nun 89. maddesinin anayasaya 
aykırı olduğunu ileri sürmüş. Mahkeme 
ise, bu iddiayı "bekletici sorun" 
yapmış ve önce, 
aykırılığı sorununu incelemiştir.

görüşlerini 
TEP'i kapatma davasında(21) 

TEP aleyhine
Cumhuriyet

koymuştur. 
tarihinde

57.

Sınıf tahakkümü-

ilk savunmasında

maddenin anayasaya

Mahkeme, "Anayasanın 3. maddesi
nin 1. fıkrasında yer alan 'Devletin 
ülkesi ve ulusuyla 
temel hükmü. Anayasanın Başlangıcında 
tanımlanan Türk Milliyetçiliğinin 
ayırıcı niteliklerinden birini oluş
turmakta ve 2. maddede başlangıca 
yapılan gönderme ile de, Anayasanın 
bu temel hükmü Cumhuriyetin dayandığı 
ilkeler arasında yer almaktadır" 
diyerek Türk Milliyetçiliğini Cumhu
riyetin temel nitelikleri arasında 
değerlendirmiştir. Kararın devamında 
ise, ilkeye verdiği önemi ortaya 
koymuştur; 
kadar varan bir çöküşü, emperyalizme 
karşı ulusun bütün bireylerinin 
varlıklarını ortaya koymaları paha
sına kazanılan Kurtuluş Savaşı ile, 
ulusal bir devletin kuruluşuna dönüş
türmeyi başaran Türk ulusunun, 'Dev
letin ülkesi ve ulusuyla bölünmezliği' 
ilkesine büyük

Sınıf tahak-
bölünmezliği'çünkü, 

tümünde değil,

Yüksek Mahkeme, tu çizgisini 
II. Cumhuriyet boyunca jürisprüdan- 
siyel politikasında korumuştur(17). 
Nitekim, Anayasa Mahkemesi II. Cumhu
riyet boyunca açılan altı parti 
kapatma davasının(18) üçünde (Milli 
Nizam Par tisi'ni, Türkiye İşçi Par
tisi'ni ve Türkiye Emek Partisi'ni 
kapatma davalarında) milli devlet ve 
milliyetçilik ilkelerini kapatma 
nedeni olarak saymıştır.

Sevr Antlaşmasına

Yüksek Mahkeme, MNP'sini kapatma 
kararında partinin anti-laik olarak 
nitelenen faaliyetlerini "Anayasanın

'Milletimizin 
ailesinin eşit 

bir üyesi 
ruhu içinde

başlangıç kısmındaki 
dünya milletleri 
haklara sahip şerefli 
olarak milli birlik 
daima yüceltmeyi amaç bilen Türk 
Milliyetçiliği ilkesi'ne(19) aykırı 
bulmuştur. TİP'i kapatma davasında 
ise, "TC'nin sınırları içinde Türk 
milliyetçiliği ideolojisi egemendir 
ve Anayasamız (Başlangıç) kuralların
da tunu bildirdiği gibi, bütün Ana
yasa yapısının ortaya oturduğu temel

bir duyarlılıkla 
bağlı bulunması ve ilkeyi Anayasanın 
temel kurallarından biri durumuna
getirmesi doğaldır. Yine geçmişte 
'panislamist' ve 'panturanist' görüş
lerin neden olduğu acı deneyimleri 
yaşamış olan Türk ulusunun, din, 
dil,
dayalı ayrılık çabalarına ödün ver
meyen birleştirici ve toplayıcı bir 
"Milliyetçilik" anlayışına Anayasanın

ırk ve mezhep gibi esaslara
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Başlangıç hükümleri 
verilmesi, 
devlete dönüşmüş bir toplumun bilinçli 
bir davranışıdır".(sy 27)

Ayrıca "... bir ulusun içindeki 
belli bir vatandaş 
dininin ya da dilinin toplumun öbür 
kesimlerinden ayrı olduğundan nesnel 
biçimde söz etmek, tek başına 'bir 
azınlık bulunduğunu ileri sürmek' 
anlamına gelmez", ancak "sözkonusu 
topluluğun, toplumun öbür kesimlerin
den ayrılan varlığını ve niteliklerini 
koruması ve sürdürmesi için, kendine 
özel bir hukuksal güvence tanınması 
gerektiğinin, yani bu kimselerin 
"azınlık hukuku"ndan yararlanmaya hak 
kazanmış olduklarının da açık ya da 
örtülü biçimde ileri sürülmüş bulun
ması gerekir"(sy 29) demiş, böylece 
SPK'nun 89. maddesini yorumlamıştır.

arasında yer 
imparatorluktan ulusal

kararmda(23) 
liği(ni),
bağı olan herkesi Türk 
ırk ve din gibi düşüncelerle yapıla
cak her türlü ayrımı ret eden, bir
leştirici ve bütünleştirici bir 
anlayış" (sy 59-60) olarak nitelemiş
tir (24). Ayrıca Yüksek Mahkeme Maden 
kararında(25) Yabancı sermayenin 
sadece madencilik sektöründe değil 
herhangi bir sektörde yatırım yap
ması, uluslararası ilişkilerin yay
gınlaştığı günümüz dünyasında, 'Milli
yetçilik' ilkesine ters düşen bir 
durum sayılamaz" demiş, ardından da 
"Milliyetçilik, yabancı sermayeye 
karşı olmak değil, yabancı sermayenin 
ulusal amaçları h 
kullanılmasını -n 1-nr-ı olarak anla
şılmalıdır" diyerek yabancı sermaye 
karşısında nuiı.ı> ?içilik ilkesinin 
yerini ortaya koymuştur.

"Atatürk milliyetçi- 
Türk Devletine vatandaşlık 

sayan, dil.

topluluğunun

edecek şekilde

Yüksek Mahkeme, milliyetçilik 
ile Türk kültürü arasında da bağlantı 
kurmuş ve "Anayasanın 3/2 maddesinde 
yer alan 'Resmi dil Türkçedir* biçi
mindeki hüküm de, ırkı, dili ve dini 
ne olursa olsun her Türk vatandaşının 
resmi dili olarak Türkçeyi kullan
masını zorunlu tutmaktadır. Bunun 
anlamı, resmi yazışmalar yanında, 
öğretimin ve ulusal kültürün yalnızca

başka bir 
kültürün Türk 

saptamasını 
"Anayasanın

Yüksek Mahkeme, 1989/12 karar 
sayılı kararında i Örtünme Kararı) (26) 
Atatürk milliyetçiliğini "...gelişme 
ve ilerleme yolunda, uluslararası 
işlem ve ilişkilerde çağdaş uluslara 
uygun ve onlarla uyum içinde yürümek
le birlikte, Türk toplumunun özel 
yeteneklerini ve bağımsız kişiliğini 
koruması olarak 
milliyetçiliğinin Türk olmak mutlu
luğunu duyan herkesi kapsayan adıdır" 
biçiminde tanımlamış ve "Atatürk 
milliyetçiliğinde dinsel öğe 
alınmamıştır" diyerek laiklik ilkesi 
ile milliyetçilik ii'kesi arasında 
bağlantı kurulmuştur. Mahkeme, Atatürk 
milliyetçiliğinin birleştirici yönü
nü öne çıkararak, .birleştiricı-
liğin dinsel bağda değil, ...ulus 
bağında, ulusal değerlerde" olduğunu 
ortaya koymuştur.

tanımlanan Türk

Türkçe1ye dayanacağı,
deyişle tek ulusal 
kültürü olduğu"(sy 30) 
yapmış ve bu nedenlerle 
yalnız ülkenin parçalanmasına ya da 
federe devletlere yahut özerk bölge
lere ayrılmasına değil, ulus bütün
lüğünün 'Türk Milliyetçiliği1 ne 
aykırı biçimde din, dil ya da ırk 
gibi öğelere dayanarak bölünmesine 
yönelik davranışlara da açık" olma
dığını ortaya koymuştur.

esas

Mahkemenin milliyetçilik ilke 
verdiği bu birleştiricilik 

Atatürk
Yüksek Mahkeme bu gerekçelerle

648 sayılı SPK'nun 
anayasaya uygun 
Anayasanın 57., SPK'nun 89. 
dayanarak kapatmıştır(22).

sine
görevi, Çağlar tarafından, 
milliyetçiliğinin

unsuru olarak
yol açmıştır.

"Dinsel gerekli düzenlemeler" 
ve sivil barışı

89. maddesini
sivil barışın 

görüldüğünü 
çağlar 'a

ve TEP‘i 
maddesine

bulmuş
kurucu 
savunmasına
göre,
bölünmelere yol açma

istidadı taşıyan
yürürlük 

önce üzerinde 
milliyet-

1982 Anayasasının 
döneminde ise, daha 
durduğumuz gibi Atatürk 
çiliğine bağlılık Cumhuriyetin remel 
nitelikleri arasında sayılmıştır 
Böylece, anayasal planda süreklilikten 
sözetmek mümkündür. Nitekim jurıspru

da süreklilik soz-

düzenieme-bozma
lerdir(27). Oysa 1982 Anayasasında 
ifadesini bulan Antik Yunan'm ortak 
ruh düşünce anlamında "Homonia"(28) 

bütünleştirilmiş demokrasi 
bölünmeleri

daya reddederfelsefesi,
niteliktedir.dansiyel hukukta 

konusudur.
Mahkeme, karar sayılı1985/4
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isteğine veancak kişilerin kendi 
küçüklerin de kanuni temsilcilerinin 
isteğine bırakmaktaydı. Soysal ın 
belirttiği gibi böylece dinle ilgili 
davranışlar bakımından bireylerin 
üzerindeki toplum baskısına ince ve 
anlamlı bir sınır konmuş oluyordu.

din dersi verilmemesini

b- LAİKLİK İLKESİ
1982 Anayasası, 1961 Anayasası 
laiklik ilkesini Cumhuriyetingibi

temel nitelikleri arasında saymış- 
tır(m.2). 1961 Anayasa başlangıcında 
laiklik ilkesine değinilmemişken, 
1982 Anayasa başlangıcı 7. paragra- 

laiklik ilkesinin gereği
Çocuklarına 
değil verilmesini isteyen velilerin 
okul yönetimine başvurması gerekmek
teydi. Başka bir deyişle kimse "çocuğu- 

din dersi verilmesin" diye başvur
mak zorunda kalmayacak ve dindar 
toplulukların tepkisini çekmeyecek
ti (30). 1982 Anayasasına göre ise,
ancak din kültürü dersinden sözetmek 
mümkündür. Bütün dinler hakkında 
bilgi veren, dinlerin ibadet dışında 
kalan yönlerini anlatan ve kendi 
topluml arındaki dinsel inançları 
tanımalarını sağlayacak bir din 
öğretimi dersi, din kültürü eğretimi 
kapsamı içinde düşünülebilir. Anayasa

öğretimin taı 
anlamamıza karşın, 

haklı olarak belirttiği 
gibi bir dini benimsetme ile din 
kültürü öğretimi verme 
ayrımı ayırtetmek çok güç 
kültürü derslerinin bir din propagan
dası haline gelmesi ihtimali kuvvet
lidir (31). Özellikle de Danışma Mec
lisinin anayasa metin taslağında var 
olan "İslam dinine mensup olmayan 
kişilerin din derslerini takibi 
isteklerine bağlıdır" hükmünün Milli 
Güvenlik Konseyi tarafından maddeden 
çıkarılmış olması, daha da sakıncalı 
bir durum yaratmaktadır. Üstelik din 
kültürünün öncelikle felsefe dersinin

fmda "
kutsal din duygularının Devlet işle
rine ve politikaya kesinlikle karış— 
tırılmayacağı"nı vurgulayarak ilkenin 
tanımını ortaya koymuştur.

ma

Anayasanın 174. maddesi laik
liğin Türk toplumu için önemini 
göstermektedir. Madde, "Türk toplu- 

çağdaş uygarlık seviyesinin 
üstüne çıkarma" ve "Türkiye Cumhuri
yetinin laiklik niteliğini koruma" 

güden inkılâp kanunları 
aykırı olduğu biçiminde 

aynı zamanda 
felsefesinin temelini

munu

amacını
anayasaya 
yorumlanamaz" derken,
anayasanın 
ortaya koymakta ya da başka bir 

"Anayasada benimsenmiş 
temel ilkelere egemen bir

koyucunun amaçladığı 
yönde olduğunu 
Özbudun'undeyişle, 

bütün
düşünceyi ortaya çıkarmaktadır."(29). arasındaki 

ve din1982 Anayasası hemen hemen 
Cumhuriyetin başlangıcından beri, 
genel idare içinde yer alan Diyanet 
İşleri Başkanlığını yine aynı statüye 
bağlı kılmış ve Diyanet İşleri Baş
kanlığının "laiklik ilkesi doğrultu
sunda , bütün siyasi görüş ve düşün
celerin dışında kalarak ve milletçe 
dayanışma ve bütünleştirmeyi amaç 
edinerek, özel kanununda gösterilen 
görevleri yerine" getireceğini öngör
müştür (m.136). Böylece 1982 Anayasası 
devlet işlerini din işlerinden ayı
rırken, din işlerini devletin dene
timi altına almış ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nı genel idare içinde 
öngörerek cemaat tipi dinsel örgüt
lenmeleri reddetmiştir.

alanı içinde olduğu düşünülürse, 
zorunlu din dersi uygulamasının 
laiklik ilkesiyle bağdaşmayacağı 
ortaya çıkar.

Laiklik 
düşünceleri 
sınırıdır.

ilkesi, aynı zamanda 
açıklama özgürlüğünün 

Başlangıcın 7. paragrafı 
ve görüşün Atatürk 

ilke ve inkılâplarına aykırı olama
yacağını saptarken, laiklik ilkesinin 
de düşünceleri açıklama özgürlüğünün 
sınırlarından birisi olduğunu ortaya 
koymuştur. Ayrıca Anayasanın
maddesinin son fıkrası bu konuda 
daha ayrıntılı bir hüküm getirmiş ve 
biç "Kimse(nin), Devletin sosyal, 
ekonomik veya hukuki temel düzenini 
kısmen de

Ayrıca Anayasanın 24. maddesin
de, kişinin iç dünyası ve inançları 
korunmuş, vicdan, dinsel inanç ve 
kanaat
ayin ve törenlere katılıp katılmama 
serbestliği, dinsel inanç ve kanaat
lerden ötürü kınanmağa ve suçlanmağa 
karşı korunma sağlanmıştır.

hiçbir düşünce
özgürlüğü, ibadet. dinsel

24.
1982 Anayasasının yeniliklerin

den birisi, "din kültürü ve ahlak 
öğretimi (nin) ilk ve orta öğretim 
kurumlarında okutulan zorunlu dersler 
arası"na
Anayasası, din eğitim

olsa, din kurallarına 
dayandırma veya siyasi veya kişisel 
çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla

alınmasıdır(m.24/4). 1961
ve öğretimini
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her ne surette olursa olsun 
veya din duygularını yahut dince 
kutsal sayılan şeyleri" 
edemeyeceği ve kötüye kullanamayacağı 
hükme
68/4 gereğince, 
tüzük ve programları... laik Cumhu
riyet ilkelerine aykırı olamaz". 
Böylece laiklik ilkesinin aynı zaman
da siyasi alanın sınırlarını çizmede 
önemli sınırlamalardan birisi olduğu 
ortaya konmaktadır.

dini ana erekleri ile laiklik ilkesinin 
zorunlu bir bağlantıya sahip olduğunu 
ve daha da ileri giderek ilkenin 
Anayasanın felsefesinin temeli ol
duğunu ortaya koymuştur. Mahkemeye 
göre, "Anayasadaki laiklik ilkesinin, 
dinin devlet işlerine karışmayacağı 
anlamında olduğu açık"tır. "Bizde 
din ve Devlet işlerinin birbirinden 
ayrılığının anlamı fcudur." "Devlete 
din özgürlüğü üzerinde bir denetim 
yetkisi tanınmış bulunmaktadır. Şu 
halde Anayasadaki laiklik ilkesinin 
bir özelliği de Devlete din Özgürlüğü 
üzerinde denetim yetkisi tanıyan bir 
nitelik taşımakta olmasıdır".

Anayasa Mahkemesi, 1986/26 
karar sayılı kararındaı' 33), yukardaki 
kararına gönderme yaparak yorumunda 
sürekliliğini sürdürdüğünü ortaya 
koymuştur. Eu kararma göre laiklik;

"a) Dinin, devlet işlerine 
egemen ve etkili olmaması esasını 
benimseme,

istismar

bağlanmıştır. Ayrıca madde 
"Siyasi partilerin

Jürisprüdansiyel hukuk planında
laiklik ilkesi

Yüksek Mahkeme, kuruluşundan bu 
yana laiklik ilkesi üzerinde titiz
likle durmaktadır. Mahkeme, 1971/79 
karar sayılı kararında(32) laikliğe 
ilişkin görüşlerini açıklamıştır. 
Mahkeme bu kararında Devlet Memurları 
Kanunu ile din hizmetlileri sınıfının 
kurulmasının laikliğe aykırı olduğu 
iddiasını incelemiş ve TC'nde laik
liğin özelliğini ortaya koyarak 
iddiayı yerinde görmemiştir. "b) Dinin, bireyin manevi haya

tına ilişkin olan dini inanç bölümün
de aralarında ayrım gözetilmeksizin 
sınırsız bir hürriyet tanımak sure
tiyle dini anayasa güvencesine alma,

Yüksek Mahkeme, "Anayasanın 
153. maddesinde, bu Anayasanın hiçbir 
hükmünün Türk toplumunun çağdaş 
uygarlık seviyesine ulaşması ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
niteliğini koruma amacını güden, 
madde metninde gösterilmiş devrim 
yasalarının, bu Anayasanın halk oyu 
ile kabul edildiği tarihte yürürlükte 
bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı 
olduğu şeklinde anlaşılamayacağını 
ve yorumlanamayacağını belirterek, 
böylece laik devlet düzeninin korun- 

hedef tutulmuş bulunmaktadır. 
1961 Anayasasıyla güdülen 
Başlangıç bölümünde 
daima yücelmesi) ve 153. 
ise, (Türk ulusunun çağdaş uygarlık 
seviyesine erişmesi) biçiminde sap
tanmıştır. Bu esasların Anayasada 
yer alması, az önce açıklanan 
ereğe varılmasını 
veya zorlaştırabilecek 
hiçbir hak ve 
tanınmamış olduğunu, Anayasada benim- 

laiklik düzenine ilişkin

laiklik "c) Dinin, bireyin manevi haya
tını aşarak toplumsal hayatı etkile
yen eylem ve davranışlara ilişkin 
bölümünde, kamu düzenini, 
ve çıkarlarını korumak 
sınırlamalar kabul 
kötüye kullanılmasını ve 
meşini yasaklama,

"ç) Devlete, kamu düzeninin ve 
haklarının koruyucusu sıfatıyla dini 
hak ve hürriyetler üzerinde denetim 
yetkisi tanıma" olarak tanımlanmıştır.

güvenini 
amacıyla 

etme ve dinin 
sömürül-

ması
ana erek

(Türk ulusunun 
maddesinde

Görüldüğü gibi, Mahkeme laiklik 
ilkesini dinin, bireyin özel yaşamı 
ile sınırlandırılması ve dışa, kamuya

devlet dene-alanda dinin.ana yansıyan
timi altına alınması olarak yorumla- 

Bireyin özel dünyasında
engelleyebilecek 

nitelikte maktadır.
kaldığı sürece din, anayasal düzen 
tarafından korunacak, ancak kamusal 

ilişkin alanda din, devlet 
Nitekim Ana- 

"kutsal din duygu-

özgürlüğün Anayasada

şenmiş
kuralların ancak bu ana ereği gerçek
leştirme doğrultusunda yorümlanabile-

ereğin Anayasada 
sınırlamaları

yaşama 
denetiminde olacaktır.
yasa başlangıcı 
ları" diyerek, kişinin manevi dünya
sında kalan din duygularına kutsallık

aynı
ceğini, bu 
öngörülen
zorunlu kılan bir neden, daha açık- 

Anayasada benimsenmiş bütün 
ilkelere egemen bir düşünce

ana 
bir çok

emirlerinetanırken, dinin 
düzeyi tanımamıştır.

Yüksek Mahkeme, ilkeye verdiği
çası 
temel
olduğunu anlatır" diyerek Anayasanın
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davrandıkları gerekçesiyle kapatmış
tır.

önemi son olarak 1989/2 karar sayılı 
kararında(34) göstermiştir. Mahkemeye 
göre, laiklik ilkesi "anayasal ayrı
calığa" sahiptir. Çünkü, "Atatürk 
ilkelerinin en önemlisi (olan) laik
lik" , "Ortaçağ dogmatizmini yıkarak 
aklın öncülüğü, bilimin aydınlığı 
ile gelişen özgürlük ve demokrasi 
anlayışının uluslaşmasının, bağım
sızlığın, ulusal egemenliğin ve 
insanlık idealinin temeli olan bir 
yaşama biçimidir" "Gerçekte laiklik, 
din-devlet ilişkilerinin ayrılığı 
biçiminde daraltılamaz. Boyutları 
daha geniş, bir uygarlık, özgürlük 
ve çağdaşlık ortamıdır. Türkiye'nin 
modernleşme felsefesi, insanca yaşama 
yöntemidir".

MNP aleyhine, 5.3.1971 tarihinde 
648 sayılı eski SPK'nun devletin 
laik niteliğini koruyan ve Atatürk 
Devrimlerinin korunmasını amaçlayan 
anayasanın hükmüne(m.153) aykırı 
davrandığı gerekçesiyle kapatma 
davası açılmıştır.

Mahkeme, MNP'nin faaliyetlerini 
şöyle değerlendirmiştir: "Din bir 
vicdan, inanç ve kanaat konusu, 
Tanrı ile insan arasında manevi bir 
ilişki olmaktan çıkarılarak Anayasa 
ile çizilmiş sınırlarından taşırıl- 
makta; siyaset, idare, iktisat, 
öğretim, bilim, teknoloji alanların
da, toplumsal ve özel ilişkilerde, 
sözün kısası bütün dünya işlerinde 
uyulacak tek kaynak, dayanak ve 
düzen olarak gösterilmek istenmekte
dir. Parti, halkla olan temaslarında, 
karşısmdakileri yalnızca bir dinin 
müntesipleri gibi görme ve ele alma 
ve din fikrini hayatın tek hakimi 
kılma eğiliminde ve telkinlerinde 
başarı kazanabilmek, kendisine ola
bildiğince çok yandaş, başka deyimle 
oy toplayabilmek için de dini ve din 
duygularını sömürme ve kötüye kullan
ma yolundadır"(sy 65-66).

"Parti,
düzeni, faaliyet ve bu 
paganda ve telkin yönü bakımlarından 
Türkiye
aykırı bir tutum ve durumun içinde
dir". Mahkemeye göre bu aykırılıklar 
başlıca;

"Laikliğin, Türk Devrimi'nin, 
Cumhuriyet'in özü ve ulusal yaşamın 
temeli olduğu bir gerçektir" diyerek 
ilkenin felsefesininAnayasanın 
temeli olduğunu ortaya koyan Mahkeme, 
tu nedenle de ilkenin "Anayasada 
öngörülen kimi sınırlamaları zorunlu 
kılan bir neden" saymıştır.

Çağlar, Yüksek Mahkemenin bu 
kararını "Kapalı anayasal değerler 
alanı teorisi"nin unsurlarını ortaya 
koyduğu biçiminde yorumlamıştır. 
Çağlar'a göre Mahkeme ilkenin "anaya
sal ayrıcalığa" sahip olduğunu tespit 
ederek, kurmakta olduğu ölçü-normlar 
blokunun kavranmasına kritik öneme 
sahip bir saptama yapmaktadır. Çünkü 
"normlar blokunun arkasındaki 'ide
oloji 'nin en açık 
biri, belki de Anayasa Mahkemesinin 
1989/12 karar sayılı kararıdır"(35).

Böylece Mahkeme, 
ideolojisinin temeli 
ettiği laiklik ilkesini, aynı zamanda 
hak ve özgürlüklerin ödev yönü olarak 
görmekte olduğunu ortaya koymaktadır. 
Çünkü, hak ve özgürlüklerin yönü, 
çağdaş uygarlığa ulaşma amacı olarak 
saptanmaktadır(36).

Siyasi Partiler Kanunu, laiklik 
ilkesine aykırı faaliyetleri siyasi 
partileri kapatma 
öngörmektedir(37). Anayasa Mahkemesi

kapatma ile 
sonuçlanan altı siyasi parti kapatma 
davasının birinde Milli Nizam 
tisi'ni kapatma davasında ve 
Cumhuriyet'te Huzur Partisi'ni kapat-1 
ma ile sonuçlanan kapatma davasında 
partileri laiklik ilkesine aykırı

kuruluş ereği, çalışma 
arada pro-

Cumhuriyeti Anayasasına
ifadelerinden

milliyetçiliğine 
laiklik ilkesine aykırılık,

b- Din ve
ilişkin Anayasanın 19. 
özellikle de bu maddede, 
sosyal, ekonomik, siyasal ’ ve hukuki 
temel düzenini kısmen de olsa din 
kurallarına 
aykırılık,

Türka-resmi anayasa 
olarak kabul

ve

vicdan özgürlüğüne 
maddesine ve

Devletin

dayandırma yasağına

Siyasi partilerin tüzük, 
faaliyetlerinin laik 

uymasını emre
den Anayasanın 57. maddesine aykırı
lık olarak görünmektedir.

Huzur Partisi 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
28.7.1983 tarihinde 
davrandığı 
davası açılmıştır.

c-
nedeni olarak program ve 

Cumhuriyet ilkelerinede II.Cumhuriyet'te

Par-
aleyhine ise, 

taraf mdan, 
SPK'na aykırı 

kapatma

III.

gerekçesiyle
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Yüksek Mahkeme konuya ilişkin 
kararında, "Atatürk Devrimierinin 
hareket noktasında laiklik ilkesi 
yatar ve devrimlerin temel taşını bu 
ilke oluşturur... Bu nedenledir ki, 
Anayasamız 'Hiçbir düşünce ve müla
hazanın... Atatürk milliyetçiliği, 
ilke ve inkılâpları ve medeniyetçi
liğinin karşısında korunma göreme
yeceği ve laiklik ilkesinin gereği 
kutsal din duygularının, devlet 
işlerine ve politikaya kesinlikle 
karıştırılamayacağı' yolunda kesin 
bir buyruğa 'başlangıç'ta yer vermek 
zorunluluğunu duymuş bulunmaktadır." 
(sy 362-363) diyerek laiklik ilkesi
nin önemini vurgulamıştır.

"Türk Devrimi, Atatürk'ün önder
liğinde gerçekleştirilen ulusal 
bağımsızlığın ve çağdaşlaşma hare
ketinin adıdır ve bu düşünce sistemi 
1982 Anayasasının temel dayanağını
ve felsefesini oluşturmuştur" sapta
masını yapan Mahkeme, bu felsefeyi 
siyasi alanın sınırlarını saptamakta 
temel veri olarak değerlendirmiş ve 
Huzur Partisi'ni bu temel felsefeye 
ve özelde laiklik ilkesine aykırı 
davrandığı gerekçesiyle kapatmıştır.

davasında, Mahkeme laiklik ilkesini 
"1982 Anayasasının temel dayanağı ve 
felsefesi"nin bir öğesi olarak değer
lendirmiş ve böylece Çağlar'm belirt
tiği gibi, Anayasada bir resmi ide
olojinin varlığını saptamış ve bu 
ideolojiyi, belirlenen siyasi alan 
dışında kalan partiler için kapatma 
gerekçesi■saymıştır(38).

c- DEVLETÇİLİK İLKESİ
1961 ve 1982 Anayasaları devlet

çilik ilkesine anayasa içinde yer 
vermemişlerdir. Buna karşın, Atatürk 
ilkelerine yapılan genel göndermenin 
devletçilik ilkesini de kapsadığı 
söylenebilir, 
ilkesinin bir ekonomik model tercihi 
olarak hukuki değere sahip olduğunu 
savunabilmek güçtür. Özellikle de 
liberal ekonomi politikasının uygu
landığı ve Anayasa Mahkemesinin de 
bu politikaya karşı devletçilik 
ilkesini engel görmediği koşullarda.

devletçilikFakat

Devletçilik, bireylerin özel 
girişimlerini ve faaliyetlerini esas 
tuttuğu için ekonomik sistem tercihi 
olarak özel girişimin ve özel mülki
yetin varlığına dayalı piyasa ekono
misi sisteminin içinde, 
ekonomisinin devletin eliyle yönlen
dirilmesi nedeniyle müdahaleci bir 
ekonomik modelin içinde değerlendiri
lebilir. Ancak konumuz bakımından 

devletçilik ilkesinin 
bir ekonomik 

devletçiliğin 1982 
bir ekonomik model

fakat ülkeBu iki siyasi parti kapatma 
gösterdiği şunlardır:kararının

Öncelikle, her iki parti de siyasi 
krizler
(MNP 1971, IIP 1983). Bu da gösteriyor 
ki, Türkiye'de kriz ve kriz ertesi 
siyasi alanın sınırları olağan döneme 
göre daha dardır.

kapatılmışlardırertesinde
asıl sorun, 
anlamını çizmek değil, 

olarakmodel
Anayasasında 
tercihi mi olduğudur. Diğer deyişle 
1982 Anayasasında anayasal bir ekono
mik modelden

Yüksek
Partisini

İkinci önemli nokta, 
Mahkemenin Milli Nizam 
kapatma nedeni olarak siyasi parti
lerin devrim yasalarına aykırı faa
liyette bulunmalarını yasaklayan 648 
sayılı eski Siyasi Partiler Kanununun 
97. maddesini, 
lığının talebine karşın, 
dayanak olarak kullanmamasına karşın,

davasında 
konuya

özedilebilir mi?
bu konudakiAnayasa Mahkemesi, 

görüşlerini kamuoyunda çokça tartışı
lan ve liberal ekonomik politikanın 
uygulanması ile özdeşleşen Özelleş
tirme ile ilgili kanunun ve daha 

da devletleştirme ile ilgili 
kanunun anayasaya aykırılığını ince
lerken açıklamıştır(39).

Cumhuriyet Başsavcı- 
kapatmaya

sonra
Huzur Partisini kapatma 
2820 sayılı SPK'nun aynı 
ilişkin 84. maddesini bir kapatma 
nedeni olarak ortaya koymuştur. 
Böylece devrim yasaları ile anayasa- 

ar asındaki bağlantı

Özelleştirmeyi düzenleyen Tasar
rufların Teşviki ve Kamu Yatırımları 
Kanununun anayasaya aykırılığı iddia
sında temel dayanak "Anayasanın 2. 
maddesinde yer alan 'sosyal hukuk 
devleti1 ile Başlangıç kısmında yer 

Atatürk ilkeleri arasında köklü

nın felsefesi 
daha açıklıkla ortaya konmuş olmak
tadır .

Daha da önemlisi, Yüksek Mahkeme, 
MNP' ni kapatma davasında s^as^ 
alanın sınırı olarak belirgin o ara 
laiklik ilkesini gösterirken, ^

alan
bir bağlantı bulunmaktadır. Anayasa- 

öngördüğü sosyal devlet, diğer 
nitelikleri yanında ekonomik yaklaşım-
nın
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1arında da kamu girişimine ağırlık 
veren ve milli ekonomiyi bu anlayışla 
düzenleyen bir devlettir. Bu nedenle
dir ki. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
ile Atatürk ilkeleri arasında organik 
bir bağlantı vardır"(sy 13) 
olmuştur.

Anayasa'da ekonominin 
değiştirilmeyeceği 

hüküm bulunmamaktadır"

mümkündür. 
karakterinin 
yönünde bir 
(sy 60). Bu ilke ve koşulların dev
letçilik ilkesini içermediği açıktır.

tezi siyasi
anayasal olarak bağlayan bir ekonomik 
modelden sözetmek mümkün görünmemekte 
ve "piyasa ekonomisi sistemi"(41) 
içinde,
ekonomik modeli seçme hakkına sahip 
oldukları ortaya çıkmaktadır. Ancak 
anayasadaki ilke ve kurallara uymak 
kaydıyla.

Böylece, iktidarları

Mahkeme ise, Anayasada bir 
ekonomik model bulunduğu tezini 
reddetmiştir: "Atatürk'ün iktisadi
görüşleri katı ve doktriner olmayıp, 
ülke koşullarına uygun politikalar 
izlenmesine açıktır. Başka bir ifa
de ile, ülkeyi geri kalmışlıktan 
kurtarmak için şartlara göre kamu 
kesimine veya özel kesime ağırlık 
verilmesinin hu görüşlere ters düş
tüğü söylenemez. Öte yandan, çok 
partili demokratik rejimi benimseyen 
Anayasamızda, Anayasa ilkelerine 
ters düşmemek koşuluyla iktidarların 
ekonomi alanında müdahaleci 
liberal bir politika 
bir engel bulunmamaktadır"(sy 59).

Yüksek

diledikleriiktidarların

Bu ilke ve koşullardan en önem
lisi açıktır ki Devletin sosyal 
niteliğidir. Sosyal devlet ilkesi, 
belirli bir toplum biçiminin seçimi 
diğerlerinin reddidir. Nitekim "bir 
anayasada ekonomik ve sosyal haklar 
belirtildiği 
temel tercihin yapıldığı anlaşılmak
tadır. Böyle bir toplumda klasik 
anlamda liberal toplum reddedilmiş 
ve sosyal bir toplum ya da devlet 
yeğlenmiştir"(42).

belirli birzaman,veya 
izlemelerine

Mahkeme, Devletleştirme 
Kanununu anayasaya uygun bulan kara
rında ise, "
1937 yılında yapılan değişiklikle 
'Devletçilik 
Devletinin

1924 Anayasasında• • •
Gerçekten sosyal devleti Cumhu

riyetin temel nitelikleri arasında 
sayan (m.2) ve sosyal ve ekonomik 
haklara yer veren bir anayasanın, 
klasik liberal bir ekonomik modeli 
tercih

Türkiye
niteliklerinden 

sayıldığı halde 1961 ve 1982 Anayasa
larında devletçilik ilkesine yer 
verilmemiştir..." diyerek, bir kez 
daha ekonomik model yokluğu tezini 
ortaya koymuştur.

Cumhuriyeti 
biri

ettiği 
Anayasa Mahkemesi,

söylenemez. Fakat
III.Cumhuriyet'te 

verdiği bir çok kararında yasakoyu- 
cunun
boşaltan pek çok düzenlemesini 
yasaya uygun bulmakta ve anayasadaki 
ilke ve kuralları
etkisizleştirmektedir.

sosyal devletin içeriğiniMahkemenin hu kararları, Anayasa 
Mahkemesinin, Atatürk 
ilkelerinden, kendince 1982 Anayasa
sıyla bağdaşmayanların geçerliliğini 
ve etkisini yitirdiği içtihadında 
bulunduğu ve bu anlayış ve uygulama

nı. Cumhuriyet rejiminin temel 
taşı yapılmak istenen "Atatürkçülük"ü 
siyasi iktidarların ve onun ardından 
Yüksek Mahkemenin dilediğince yorum- 
■^■^y^-Pr serbestçe kullanmasına yolaçar 
nitelikte bulunduğu "
eleştirilmiştir(40).

ana-inkılâp ve
sınırlamasını da

Yüksek Mahkeme, kamu hizmetleri- 
ekonomiknin bedelininnın koşullara

göre belirlenen fiyatla karşılana
cağını öngören düzenlemeleri anayasaya
uygun bulması sosyal devletten ikti
sadi devlete geçiş olarak 
mıştır(43). 
belirttiği gibi "
DEVLET ilkesinin uygulamağa konmadığı 
ve iktisadi bakımdan en ziyade libe
ral olduğu dönemlerde bile,kamu hiz
metleri... kural olarak bedelsizdi". 
Oysa kamu hizmetleri karşılığında 
yararlananlardan ekonomik koşullara 
göre oluşturulacak bir fiyat alınma- 
f1?*' • ^amU .hizmetinin genelliği ve 
J?1. .. ökesiyle bağdaştırmak
mümkün görünmemektedir.

Mahkemenin bu yöndeki içtihat- 
arı, yeni-liberalizme olanak tanımak

yorumlan- 
olarak 

daha SOSYAL
gerekçesiyle Yayla’nm haklı

Görüldüğü gibi Yüksek Mahkeme, 
çok partili siyasi yaşamda anayasa 
ilkelerine ters düşmemek koşuluyla 
farklı ekonomik model tercihlerinin 
olabileceğini kabul ederek belli bir 
ekonomik modeli resmileştirmemiştir 
Mahkeme hu yöndeki görüşlerini Sosya
list Parti kararında da olumlamıştır- 
"bir siyasi partinin Anayasa ilke ve 
koşullarına aykırı düşmeyecek biçimde 
ekonomik tercihlerini belirlemesi
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olarak değerlendirilmiştir(44). 
çekten de, düşünsel olarak yeni-muha- 
fazakarlık, ekonomik olarak yeni-libe- 
ralizm olarak gündeme gelen politi
kalar, 1980 sonrası Türkiye'de uygu
lanıyor görünmektedir ve bu politika
nın sosyal devlet ilkesine gereken 
önemi vermediği açıktır. Anayasadaki 
ilke ve kuralların, siyasi iktidar
ların ekonomik politikalarına sınır 
oluşturabilmesi için, öncelikle de 
sosyal devlet ilkesinin tam anlamıyla 
uygulanması gerekmektedir. Öte yandan 
devletçilik 
olumlu katkıda 
ileri sürülemez.
ilkenin alanı belirli değildir. 
Ayrıca günümüzde bir siyasi iktidarı 
resmi bir ekonomik modelle sınırlamak 
hem demokrasinin gereklerine, hem de 
ekonomik koşullara uygun değildir. 
Belirli bir ekonomik program için oy 
alan siyasi partinin iktidara gel
diğinde benimsediği ve propagandasını 
yaptığı ekonomik politikayı uygula
ması doğaldır. Ekonomi ise, 
kalıplara oturtulamayacak denli 
dinamiktir. Bu nedenle dondurulmuş 
bir ekonomik model koşullara uygun 
olmayabilir.

ihlal edildiği düşüncesidir, 
kaçtı 'nm belirttiği gibi, 
tartışma konusu olmayan devrirnierin 
1960'ta korunması inancı bu nedenle 
belirdi(45).

Aldı- 
1945'te

Ger-

1982 Anayasası da inkılâp kanun
larına aynı özel koruma rejimini 
uygularken, konuya düzenleyen madde
nin gerekçesinde "Türk Milleti(nin) 
bj inkılâpların bilincine varmış ve 
onlarla ilgili değerlendirmelerini 
etrafında toplandığı fikirler nüve
sine katmış" olduğu saptamasını 
yaptıktan sonra, "ancak zaman 
Atatürk inkılâplarının 
kavrayamayanların 
görüldüğünden"(4 
aleyhine poli 
likesine dikkat çekmiş 
kanunlarının korunması gerekliliğini 
ortaya koymuştur.

ilkesinin, bu süreçte 
bulunabileceği pek 

Çünkü, öncelikle
zaman 

anlamını 
belirledikleri

d iy erek de vr i mİ er 
izi enmes i t eh - 

ve inkılâp
i ir .--"i

İnkılâp kanunlar!, için geçirilen 
koruma rejimi, yalnızca söz-özel

konusu yasaların Anayasanın halkoyu 
ile kabul edildiği tarihte yürürlükte 
bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı

ani aşıl anlayacağını 
if ade etmek-

belli
olduğu şeklinde 
ve yorumlanamayacağını 
tedir, Düzenlemenin anlamı, Öz budun1-

sözkonusuileri sürdüğü gibiun aykırılığının 
organları önünde ileri siirüle- 

Açıktır ki, bu 
Mahkemesinin bu

ç- ATATÜRK DEVRİMLERİ kanunların anayasaya

Atatürk Devrimieri (inkılâpları) yargı
memesi değildir(47). 
düzenleme Anayasa 
yasaları anayasaya aykırı bulmasını 
imkansız kılmaktadır. Fakat yargı 

önüne götürme hakkının buiun-

kavramı, hukuk planında 1961 Anayasa
sının 153. maddesinde, 
sının 174. maddesinde sayılan yasa
ları akla getirmektedir.
Tevhidi Tedrisat Kanunu, Şapka ihti
sası Hakkında Kanun, Tekke ve Zaviye
lerle Türbelerin Şeddine ve Türbe
darlıklarla Bir Takım Unvanların Men 
ve İlgasına Dair Kanun, Medeni Kanun*- 
un evlenme

1982 Anayasa-

Bunlar,
organı
duğunu düşünmek gereklidir(48).

inkılâp kanunlarının 
değiştirilmesini 

Bu nedenle özel 
etkisinin zayıf-

Anayasa
organıncayasama

yasaklamamıştır.. 
koruma rejiminin 
ladığı düşünülse de, Anayasa Mahkeme
sinin bu alandaki jürisprüdansiyel 
politikası, bu kanunlara etkili bir 
koruma sağlar niteliktedir. InKi_ap 
kanunlarında çağdaş uygarlıktan 
geriye gidiş anlamında bir değişik
liğin Anayasa Mahkemesine 

başvurulması halinde

akdinin evlenme memuru 
dair medeni 

110.
önünde yapılacağına 
n ikalı esası ve aynı kanunun
maddesi hükmü, Beynelmilel Erkanın 
Kabulü Hakkında Kanun, Türk Harfleri
nin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun, 
Efendi, Bey, Paşa gibi Lakap ve 
Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun,

Giyilemeyeceğine
iptali
iptaliçin

edi 1 memesi güçtür.
İnkılâp kanunlarının amacı, 1961 

ve 1982 Anayasalarında;

Bazı Kisvelerin 
Dair Kanundur.

İnkılap kanunlarının 
yasasına alınmasının ve 
koruma rejimine bağlanmasının nereni, 
I.Cumhuriyet'te çok partili siyasa 
rejime geçildikten sonra devrirnierin 
siyasi iktidara karşı korunamaması 
ve Demokrat Parti iktidarı döneminde 
Atatürk devrimlerinm oy kayg ısıyı

1961 Ana- 
özel bir

a- Türk toplumunun çağdaş uygar- 
seviyesine erişmesi (1961,m.153) 
üstüne çıkması (1982,m.174),

ve Türkiye Cumhuriyeti' nın 
niteliğinin korunması olarak

lık
veya

laiklik
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ekonominin 
değiştirilmeyeceği 

yönünde bir hüküm bulunmamaktadır" 
(sy 60). Bu ilke ve koşulların dev
letçilik ilkesini içermediği açıktır.

iktidarları

Anayasa'damümkündür.larmda da kamu girişimine ağırlık 
veren ve milli ekonomiyi tu anlayışla 
düzenleyen bir devlettir. Bu nedenle
dir ki, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
ile Atatürk ilkeleri arasında organik 
bir bağlantı vardır"(sy 13) 
olmuştur.

karakterinin

tezi siyasiBöylece,
anayasal olarak bağlayan bir ekonomik 
modelden sözetmek mümkün görünmemekte 
ve "piyasa ekonomisi sistemi"(41) 

iktidarların

Mahkeme ise, Anayasada bir 
ekonomik model bulunduğu tezini 

"Atatürk'ün iktisadi diledikleriiçinde,
ekonomik modeli seçme hakkına sahip 
oldukları ortaya çıkmaktadır. Ancak 
anayasadaki ilke ve kurallara uymak 
kaydıyla.

reddetmiştir: 
görüşleri katı ve doktriner olmayıp, 
ülke koşullarına uygun politikalar 
izlenmesine açıktır. Başka bir ifa
de ile, ülkeyi geri kalmışlıktan 
kurtarmak için şartlara göre kamu 
kesimine veya özel kesime ağırlık 
verilmesinin bu görüşlere ters düş
tüğü söylenemez. Öte yandan, çok 
partili demokratik rejimi benimseyen 
Anayasamızda, 
ters düşmemek koşuluyla iktidarların 
ekonomi alanında müdahaleci veya 
liberal bir politika izlemelerine 
bir engel bulunmamaktadır"(sy 59).

Bu ilke ve koşullardan en önem
lisi açıktır ki Devletin sosyal 
niteliğidir. Sosyal devlet ilkesi, 
belirli bir toplum biçiminin seçimi 
diğerlerinin reddidir. Nitekim "bir 
anayasada ekonomik ve sosyal haklar 
belirtildiği zaman, belirli bir 
temel tercihin yapıldığı anlaşılmak
tadır. Böyle bir toplumda klasik 
anlamda liberal toplum reddedilmiş 
ve sosyal bir toplum ya da devlet 
yeğlenmiştir"(42).

Gerçekten sosyal devleti Cumhu
riyetin temel nitelikleri arasında 
sayan (m. 2) ve sosyal ve ekonomik 
haklara yer veren bir anayasanın, 
klasik liberal bir ekonomik modeli 
tercih ettiği söylenemez. Fakat 
Anayasa Mahkemesi, III.Cumhuriyet'te 
verdiği bir çok kararında yasakoyu- 
cunun sosyal devletin içeriğini 
boşaltan pek çok düzenlemesini ana
yasaya uygun hulmakta ve anayasadaki 
ilke ve kuralları sınırlamasını da 
etkisizleştirmektedir.

ilkelerineAnayasa

Yüksek Mahkeme, Devletleştirme 
Kanununu anayasaya uygun bulan kara
rında ise, "... 1924 Anayasasında 
1937 yılında yapılan değişiklikle 
'Devletçilik' Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin niteliklerinden biri 
sayıldığı halde 1961 ve 1982 Anayasa
larında devletçilik ilkesine yer 
verilmemiştir..." diyerek, bir kez 
daha ekonomik model yokluğu tezini 
ortaya koymuştur.

Mahkemenin tu kararları, Anayasa 
Mahkemesinin, Atatürk inkılap ve 
ilkelerinden, kendince 1982 Anayasa
sıyla bağdaşmayanların geçerliliğini 
ve etkisini yitirdiği içtihadında 
bulunduğu ve bu anlayış ve uygulama
nın III.Cumhuriyet rejiminin 
taşı yapılmak istenen "Atatürkçülük"ü 
siyasi iktidarların ve onun ardından 
Yüksek Mahkemenin dilediğince

Yüksek Mahkeme, kamu hizmetleri- 
bedelinin ekonomiknin koşullara

göre belirlenen fiyatla karşılana
cağını öngören düzenlemeleri

temel

anayasaya
uygun bulması sosyal devletten ikti
sadi devlete geçiş olarak yorumlan
mıştır (43) . 
belirttiği gibi "
DEVLET.ilkesinin uygulamağa konmadığı 
ve iktisadi bakımdan en ziyade libe
ral olduğu dönemlerde bile,kamu hiz
metleri... kural olarak bedelsizdi". 
Oysa kamu hizmetleri

yorum
layıp, serbestçe kullanmasına yolaçar 
nitelikte bulunduğu 
eleştirilmiştir(40).

Yayla' nm haklı olarak 
daha SOSYAL

gerekçesiyle

Görüldüğü gibi Yüksek Mahkeme, 
çok partili siyasi yaşamda 
ilkelerine ters düşmemek koşuluyla 
farklı ekonomik model tercihlerinin 
olabileceğini kabul ederek belli bir 
ekonomik modeli resmileştirmemiştir. 
Mahkeme bu yöndeki görüşlerini Sosya
list Parti kararında da olumlamıştır; 
"bir siyasi partinin Anayasa ilke ve 
koşullarına aykırı düşmeyecek biçimde 
ekonomik tercihlerini

anayasa

karşılığında 
yararlananlardan ekonomik koşullara 
göre oluşturulacak bir fiyat almma- 

kamu hizmetinin genelliği ve 
ilkesiyle

mümkün görünmemektedir.
Mahkemenin bu yöndeki içtihat- 

ları, yeni-liberalizme olanak tanımak

sini,
eşitliği bağdaştırmak

belirlemesi
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olarak değerlendirilmiştir(44). 
çekten de, düşünsel olarak yeni-muha
fazakarlık, ekonomik olarak yeni—libe
ralizm olarak gündeme gelen politi
kalar, 1980 sonrası Türkiye'de uygu
lanıyor görünmektedir ve bu politika
nın sosyal devlet ilkesine gereken 
önemi vermediği açıktır. Anayasadaki 
ilke ve kuralların, 
larm ekonomik politikalarına 
oluşturabilmesi için, 
sosyal devlet ilkesinin tam anlamıyla 
uygulanması gerekmektedir. Öte yandan 
devletçilik 
olumlu katkıda bulunabileceği pek 
ileri sürülemez. Çünkü, 
ilkenin alanı belirli değildir. 
Ayrıca günümüzde bir siyasi iktidarı 
resmi bir ekonomik modelle sınırlamak 
hem demokrasinin gereklerine, hem de 
ekonomik koşullara uygun değildir. 
Belirli bir ekonomik program için oy 
alan siyasi partinin iktidara gel
diğinde benimsediği ve propagandasını 
yaptığı ekonomik politikayı uygula
ması doğaldır. Ekonomi ise, belli 
kalıplara oturtulamayacak denli 
dinamiktir. Bu nedenle dondurulmuş 
bir ekonomik model koşullara uygun 
olmayabilir.

ihlal edildiği düşüncesidir, 
kaçtı* nm belirttiği gibi, 
tartışma konusu olmayan devrimlerin 
1960’ta korunması inancı bu nedenle 
belirdi(45).

Ger- Aldı-
1945 '• te

1982 Anayasası da inkılâp kanun
larına aynı özel koruma rejimini 
uygularken, konuyu düzenleyen madde
nin gerekçesinde "Türk Milleti(nin) 
bu inkılâpların bilincine varmış ve 
onlarla ilgili değerlendirmelerini 
etrafında toplandığı fikirler nüve
sine katmış" olduğu saptamasını 
yaptıktan sonra, "ancak zaman 
Atatürk inkılâplarının 
kavrayamayanların 
görüldüğünden"(10 diyerek devrimler 
aleyhine poM. ala-: izlenmesi teh
likesine dikkat çek: ,ş ve inkılâp 
kanunlarının korunması gerekliliğini 
ortaya koymuştur.

siyasi iktidar-
sınır

öncelikle de

ilkesinin. tu süreçte zaman 
anlamını 

belirledikleriöncelikle

İnkılâp kanunları için getirilen 
özel koruma rejimi, yalnızca söz- 
konusu yasaların Anayasanın halkoyu 
ile kabul edildiği tarihte yürürlükte 
bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı 
olduğu şeklinde aniaşılamayacağını 
ve yorumlanamayacağını 
tedir. Düzenlemenin anlamı, Özbudun‘- 
un ileri

ifade etmek-

sürdüğü gibi sözkonusu 
anayasaya aykırılığının 

organları önünde ileri sürüle-
ç- ATATÜRK DEVRİMLERİ kanunların
Atatürk Devrimler! (inkılâpları) 

kavramı, hukuk planında 1961 Anayasa
sının 153. maddesinde, 1982 Anayasa
sının 174. maddesinde sayılan yasa-

Bunlar,

yargı
memesi değildir(47). Açıktır ki, tu

Mahkemesinin budüzenleme Anayasa 
yasaları anayasaya aykırı bulmasını 
imkansız kılmaktadır. Fakat yargı 

önüne götürme hakkının bulunları akla getirmektedir.
Tevhidi Tedrisat Kanunu, Şapka İkti- 
sası Hakkında Kanun, Tekke ve Zaviye
lerle Türbelerin Şeddine ve 
darlıklarla Bir Takım Unvanların Men 
ve İlgasına Dair Kanun, Medeni Kanun1- 

akdinin evlenme 
dair

organı
duğunu düşünmek gereklidir(48).

Türbe- inkılap kanunlarının
yasama organınca değiştiıi.1 meşini 
yasaklamamıştır. 3u nedenle özel 
koruma rejiminin etkisinin ^avıf— 
ladığı düşünülse de, Anayasa Mahkeme
sinin bu alandaki jürisprüdansiyel 
politikası, bu kanunlara etkili bir 
koruma sağlar niteliktedir, inkılap 
kanunlarında çağdaş uygarlıktan 
oerive gidiş anlamında bir degışık- 
J ‘ Mahkemesine iptali

halinde iptal

Anayasa

memuru
medeni

110.

un evlenme 
önünde yapılacağına 
nikah esası ve aynı kanunun
maddesi hükmü, Beynelmilel Erkanın 
Kabulü Hakkında Kanan, Türk Harfleri
nin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun,

___Bey, Paşa gibi Lakap ve
Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun,

Giyilemeyeceğine
ligin Anayasa 
için
edilmemesi güçtür.

başvurulmasıBazı Kisvelerin 
Dair Kanundur.

İnkılap kanunlarının 1961 Ana
yasasına alınmasının ve özel bir 
koruma rejimine bağlanmasının ne eni, 
I.Cumhuriyet1te çok partili siyasal 
rejime geçildikten sonra devrimlerin 
siyasi iktidara karşı korunamaması 
ve Demokrat Parti iktidarı döneminde 
Atatürk devrimlerinin oy kaygısıyla

İnkılâp kanunlarının amacı, 1961 
ve 1982 Anayasalarında;

a- Türk toplumunun çağdaş uygar
lık seviyesine erişmesi (1961,m.153) 

üstüne çıkması (1982,m.174),
ve Türkiye Cumhuriyeti * nm 
niteliğinin korunması olarak

veya

laiklik
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Mahkeme, 1983/2 karar sayılı Huzur 
Partisini kapatma davasında sözkonusu 
kararına gönderme yaparak, yukardaki 
içtihadını

ortaya konmuştur. Gerçekten de inkılâp 
kanunları Tanzimat'tan bu yana batı
lılaşma sürecine girmiş Türk toplu- 
munda, Cumhuriyet sonrasında yapılan 
kimi radikal dönüşümleri kapsamakta
dır.

III.Cumhuriyet'te 
sürdürmüştür. Daha da önemlisi, 
Mahkeme bu kararında "Türk Devrimi

de

Atatürk'ün önderliğinde gerçekleş
tirilen ulusal bağımsızlığın ve 
çağdaşlaşma hareketinin adıdır ve bu 
düşünce sistemi 1982 Anayasasının 
temel dayanağını ve felsefesini 
oluşturmuştur."(sy 
Atatürk Devrimierini, 
felsefesinin içinde saymıştır.

Fakat Atatürk Devrimleri ifade
sini salt inkılâp kanunları ile 
özdeşleştirmek doğru ve yerinde 
değildir. Nitekim Anayasa Mahkemesi, 
Atatürk Devrimleri ifadesini sınır
ları çizilmiş bir anlatım olarak 
değerlendirmemekte "çağdaş uygarlık 
doğrultusunda sürekli hareket halin
de" olmayı anlattığını düşünmektedir.

364) diyerek 
resmi anayasa

Görüldüğü gibi Yüksek Mahkeme, 
Atatürk Devrimleri kavramını "çağdaş 
uygarlık" kavramı ile birlikte değer
lendirmekte ve gerek Atatürk Devrim- 
lerine bağlılık, gerekse inkılâp 
kanunları anayasal amaçlar olarak 
nitelenen çağdaş uygarlığı aşma ve 
Türk toplumunun laik niteliğini 

amaçlarının kurucu öğeleri 
değerlendirilmektedir(50). 

Nitekim 1982 Anayasa başlangıcının 7. 
paragrafında "hiçbir düşünce ve 
mülahazanın", yalnız Atatürk ilke ve 
inkılâpları karşısında değil, Atatürk 
medeniyetçiliğinin de 
koruma göremeyeceği 
Böylece resmi 
çatısı medeniyetçi, laik, cumhuriyetçi 
ideoloji ile kurgulanmakta ve anayasal 
amaçlar olarak nitelenen 
uygarlık düzeyini aşma ve laik devlet 
düzenini koruma amaçları, 
jinin yönünü göstererek 
ödevler yüklemektedir.

1975/22 karar sayılı kararm- 
Anayasa Mahkemesi 7.7.1973 
1750 sayılı üniversiteler 

Kanununun bazı hükümlerinin anayasaya 
aykırılığını incelerken, kararında, 
"...Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelik
leri, 1961 
bölümü ile 2.

da(49), 
tarihli

Anayasasının başlangıç 
maddesinde belirgin 

bir biçimde saptanmıştır. Cumhuriye
timiz, milli şuur ve bütünlük içinde, 
barışa ve insan hak ve hürriyetlerine 
dayalı memleket kalkınmasını sosyal 
adalet ve Atatürk Devrimleri doğrul
tusunda amaçlayan 
varlıktır. Burada özellikle Atatürk 
Devrimleri deyimi
gerekir. Devrim kavramı, sözcüğün 
açık anlatımından da belirleneceği 
üzere,
hareketsizliğin 
likte hiçbir zaman duraklama yoktur. 
Bilim ve tekniğin gelişmesiyle modern 
toplum yaşamının koşulları da sürekli 
olarak değişikliğe 
bu değişmeye uyduramayan, yani devrim 
yapamayan sosyal topluluklar çağın 
gerisinde kalmaya ve ileri toplumla- 

sömürgesi olmaya mahkumdurlar. 
Atatürk

koruma
olarak

karşısındasiyasal bir
saptanmıştır, 

anayasa felsefesininüzerinde durmak

çağdaşdurgunluğun, alışkanlığın, 
tersidir. Devrimci-

fcu ideolo- 
bireyiere

uğrar. Kendisini Yüksek Mahkeme örtünme davasında 
"Anayasanın 174. maddesi kapsamında 
...devrim yasaları, Türkiye Cumhuri
yeti' nin temelini oluşturan öğeler
dendir" (sy 23) 
düzeyini aşmak ve

rm 
İşte
amaç, geri kalmışlıktan kurtulmak, 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmaktır! 
Belirli bir 
Atatürk

"Çağdaş uygarlık
. # Türkiye Cumhuriye

ti' nin laik niteliğini korumak 
taşıdıkları Anayasada kabul 
'inkılâp kanunları' 
ları Türk Devrimi ve Atatürk ilkele
rini gerçekleştirme aracı olduklarını 
göstermektedir..."(sy 
maddede belirtilen Devrim Yasaları 
bırbiriyle sıkı ilişki içindedir. 
Hepsi laiklik konusunda ayrı bir 
alanı düzenleyerek ülkenin çağdaş 
yapısını kurmuşlardır. Her biri başlı 
başına büyük Önem taşıyan ve birer 
devrim anıtı olan bu yasalar, Türkiye 
Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatacak 
niteliktedir"(sy 33-34) demiş ve 174.

Devrimlerinde temel
amacını 
edilip 

olarak anılma-süre geçtikten 
Devrimlerinin

sonra 
amaçlarına 

ulaştığını ve artık yeni bir atılıma 
gerek duyulmayacağını kabul etmeye 
olanak yoktur, çünkü, Atatürk Devrim- 

çağdaş uygarlık düzeyi doğrul
tusunda sürekli hareket halindedirler 
ve birbirlerini ara vermeden izler
ler" (sy 116) diyerek Atatürk Devrim
leri kavramını belirginleştirmiş ve 
yalnızca inkılap kanunlarının Atatürk 
Devrimleri kavramı içinde değerlen
dirilemeyeceğini ortaya koymuştur.

33). "174.
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addeyi kararında ölçü-norm 
kullanmıştır: "174. 
laiklik ilkesiyle tu madde kapsamın
daki devrim yasalarının 
ve içeriklerinin Öngördüğü nitelik
leri gözardı ederek dinsel inanç 
gereğine dayalı bir düzenleme getiren 
dava konusu kural. Anayasanın 174. 
maddesine aykırıdır(sy 36). Böylece 
inkılâp kanunları 
içine alınmış olmaktadır.

olarak 
maddede korunan

larına aykırı amaç gütmek ve faali
yette bulunmak yasaklanmış ve ayrıca 
78. maddenin (a) fıkrası ileJ de, 
siyasi partiler "Türkiye Devletinin 
... Anayasanın başlangıç kısmında ve 
2. maddesinde belirtilen esasların 
... değiştirmek... Amacını güdemezler 
veya bu amaca yönelik faaliyette 
bulunamazlar, başkalarını bu yolda 
tahrik ve teşvik" edemezler denmiş
tir. Böylece Anayasanın başlangıç 
kısmı ve 2. maddenin siyasi alanın 
sınırları olduğu ortaya konmuş bulun
maktadır.

amaç, erek

anayasa bloku

4) ANAYASANIN FELSEFESİ 
SİYASİ ALANIN SINIRLARI

Türk anayasal sisteminde, siyasi 
partilerle ilgili yasaklar, Anayasa
nın 69. maddesinde ve 2820 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun dördüncü 
kısmında düzenlenmiştir. Siyasi 
partilerle ilgili yasaklar üç ana 
kategoride toplanabilir: Demokratik 
Devlet, Milli Devlet ve Laik Devlet - 
in korunması.
tiği gibi(51), Anayasa Mahkemesi, 
parti kapatma davalarında, "Anayasa 
kuralları gerek devlet organlarını, 
gerekse bütün kişileri bağlayan 
temel kurallar oldukları için, birer 
tüzel kişi olan partilerin de bu 
kurallara bağlı olmaları gerekir" 
düşüncesi ile Anayasa metni ve baş
langıcından çıkardığı ilkeleri, 
"Partilerin çerçevesi anayasal düzen 
teorisi"râ kurmada kullanmış ve 
partilerin uyacakları esasları düzen
leyen pozitif kurallardan çok daha 
geniş bir yasaklama rejimi getirmiş
tir.

VE

Yüksek Mahkeme, III.Cumhuriyet•- 
te özellikle iki siyasi parti kapatma 
davasında bu kur*].] ek a yorumlamıştır:

Huzur Partisi , özel olarak 
laiklik ilkesine, genel olarak ise, 
anayasanın felsefesine aykırı bir

ge ekçesiyle 
renin

resmi anayasa felsefesi olduğunu 
saptamıştır(52). Ayrıca Atatürkçü 
düşüncenin bileşenlerinin özellikle 
Atatürk milliyetçiliği ve Atatürk 
devrimleri ile bağlantılı olarak 
laiklik ilkesi olduğu ortaya konmuş 
ve anayasa1 amaçlardan olan çağdaş 
uygarlık düzeyini aşma amacının da 
hak ve özgürlüklerin yönünü göster
diği saptanmıştır.

"Anayasa Mahkemesi 1983/2 karar 
•politik aian'ı 

ifadesini
sayılı kararında 
Anayasa 
bular

Başlangıcında 
"Resmi İdeoloji" ile sınırlar- 

"Mücadeleci demokrasi" (Fightingken,
democraty) ya da "Mücadeleci Anayasa" 
anlayışının yeni bir formülünü getir
miştir. "(53)~ Böylece sınırlı çoğul- 
culuk, III .Cumhur.i yet 
siyasal yaşamın 
"Devleti koruma teorisi" çerçevesinde 
gündeme gelen sınırlı 
resmi ideoloji dışı siyasi akımlara 
politik alanı kapatırken, 
riyet'in ikinci yarısında çözümsüz- 

"yönetilemezlik" sorunsalını

yürürlükte 
dördüncü 

"Milli Devlet 
"Laik Devlet niteliği- 

Atatürk devrimciliğinin" ve
meşruluk 

başlıkları

II. Cumhuriyet'te 
bulunan 648 sayılı SPK'nun 
kısmı "Cumhuriyetin", 
niteliğinin", 
nin ve
"Demokratik düzenin ve 
temelinin korunması" 
altında şematik olarak dört yasaklama 
nedenine yer vermişken, III. Cumhuri
yet' te yürürlüğe giren, 2820 sayılı 

"Demokratik Devlet Diizeni- 
"Milli Devlet niteliğinin" ve

TürkiyeTsinde 
temeli olmuştur.

.. .

çoğulculuk,

Il.Cumhu-

leşen
da çözmeyi hedeflemiştir.SPK ise, 

nin",
"Atatürk ilke ve inkılâplarının ve 
Laik Devlet niteliğinin" 
başlıkları altında üç yasaklama 
nedenine yer vermiştir.

Buna karşılık, Sosyalist Parti 
kararı ( 54 ), anayasal ve yasal veri-

parti
korunması

lerin değişmemesine karşın, 
yasaklama rejiminde sorunsalın değiş
mekte olduğunu göstermektedir.648 sayılı kanunun 97. maddesine 

göre, inkılâp kanunlarının hükümle
rine ve amaçlarına aykırı davranmak, 
2820 sayılı kanunun 
göre ise,

Sosyalist Parti hakkında, Siyasi 
Partiler Kanununun "Demokratik Devlet 
Düzeninin korunması" ile ilgili 78. 
maddesine aykırı davranmaktan öturu,

84. maddesine 
sözkonusu kanunların amaç-
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korunmasıdır."(sy 57).
Çağlar'a göre(55), "Sosyalist 

Parti Vak'asında Anayasa Malık emesi, 
Kapalı politik alanın sınırlarını 
ilk derecede üstün korumalı hak ve 
hürriyetlerle çizmiş, "Bütünleşti
rilmiş Sistem" anlayışından da uzak
laşmıştır. Parti yasaklaması ile 
korunan "Özgürlükçü-Çoğulcu" demok
ratik sistemdir". Böylece değişen 
Mücadeleci Demokrasi neyin mücadelesi 
sorusuna getirilen yanıttır.

Karar aynı zamanda 12 Eylül 
hukukiliğinin de aşılmaya başlandığı
nın bir göstergesidir(56).

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
kapatma davası açılması üzerine, 
davaya bakan Anayasa Mahkemesi, 
siyasi partilerin tabanlarını belirli 
bir sınıfa veya sınıflara dayandıra- 
bilmeleri gerçeğini kabil etmiş, 
daha da ileri giderek sınıf iktidarı
nın kurulmasını anayasaya aykırı 
bulmamıştır. Mahkemeye göre, "yasak
lanan, bu iktidarın bir sınıf egemen
liğini kurmak yolunda kullanılması 
ve bir tek sınıfın diğer sınıflar 
üzerinde egemenlik kurmasıdır."(sy 
49)" 'Egemenlik' ve 'iktidar' kavram
ları birbirine karıştırılmamalıdır. 
Anayasanın 6. maddesine göre, 'Ege
menliğin kullanılması, hiçbir surette, 
hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa 
bırakılamaz.' ama iktidar, bir süre 
için siyasi partiler yoluyla ağırlık
larını duyuran zümre ya da sınıfların 
eline geçebilir"(sy 50)"... Diğer 
sınıflar üzerinde tahakküm kurmak 
amaçlanmadığı, hukuk devleti ilkesine, 
çok partili çoğulcu sisteme ve ikti
darların seçimle değişebiliriiği 
kuralına aykırı bir tutum alınmadığı 
sürece, sınıf iktidarını istemek ya 
da bu yolda çalışmak yasalara aykırı 
düşmez."(sy 50).

Dipnotları :

(1) Türkiye'de hâlâ ordu tabu kurum- 
1ardan olduğu için, orduyu inceleyen 
bilimsel çalışmalar yok gibidir. Bu 
konuda ender çalışmalardan birisi, 
yalın bir gazeteci gözlemiyle TSK'ni 
inceleyen Birand'm "Emret Komutanım" 
adlı kitabıdır. Birand, ordu içindeki 
ideoloji arayışını gayet açıklıkla 
saptamıştır: Birand'm da belirttiği 
gibi bu 
ürününü

Yüksek Mahkeme, "Sosyalist bir 
sosyalist bir teoriyi 
ve mücadelesinde sosya

list teorinin yol göstericiliğinden 
yararlanılması doğaldır. Ancak benim
senen teori, parlamenter demokratik 
çoğulcu sistem anlayışından kaynak
lanmalıdır

arayış, 1980 sonrasında 
verecek ve

partinin, 
benimsemesi Atatürkçülük 

total bir ideoloji olarak değerlen
dirilecektir. Gerçekten de, 1982 
yılında Genelkurmay Başkanlığı tara
fından hazırlanmış olan Atatürkçülük 
adlı üç ciltlik kitap, resmi ideolo
jinin en derli toplu ortaya konduğu 
belge
birinci kitap olan "Atatürk'ün görüş 

Direktifleri", milliyetçilik, 
devlet, devletin yapısı ve görevleri, 
özgürlük, hükümet yönetimi, 
ve dış politika, ekonomik faaliyet
ler, eğitim, 
dinsel

Programında görülen, 
demokratik ilkelere bağlılıktır. Bu 
tür bir sosyalist teorinin yol göste
riciliği o partinin kapatma nedeni 
olamaz"(sy 53) diyerek, 
oloji dışı siyasi akımların, 
ratik

görünümündedir. Özellikle

veresmi ide-
demok-

parlamenter ilkelere bağlı 
olmaları durumunda kapatılamayacak
larını ortaya koyarak, Anayasanın 
felsefesine aykırı siyasi partilerin 
siyasi arenada 
olanak tanımıştır.

ulusal

sosyal, sanatsal ve 
faaliyetleri

yapıttır ve Atatürkçülüğün, sosyal, 
siyasal ve ekonomik yaşamın tümünü 
içeren total bir ideoloji 
algılandığının açık kanıtıdır.
M.A.Birand,
yet Yay.,1986,sy 93 vd.; 
lük"

kapsayan bir
yaşayabilmelerine

olarak 
Bkz.

"Emret Komutanım", Milli- 
"Atatürkçü- 

I.Kitap, Genelkurmay Başkanlığı 
Yay., Ankara 1982.

"Ayrıca, Anayasaya aykırı düşme
yecek bir siyasi partinin, kendi 
programında öngörülen esaslar doğrul
tusunda sosyalizmi kurmayı amaçlaması 
da doğal karşılanmalıdır."(sy 55)"... 
Önemli olan parti programının, özgür
lükçü demokratik sistem içinde ve bu 
anlayışla uygulamaya konulması ve 
iktidar olunduktan

(2) "Milli Güvenlik Konseyince Kabul 
Edilen Kanunlar, Yayınlanan Bildiri 
ve Kararlar ile önemli 
Başfck.Bas.,Ankara 1981.s 6

sonra da çoğulcu 
sistem içerisinde özgürlükçü niteliğin

Mevzuat"
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(3) Danışma Meclisi'nin Kabul Ettiği 
Metin, 23 Eylül 1982 T.B.
(4) m. 2: "Türkiye Devleti, 
yetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, 
laik ve inkılâpçıdır".
(5) AYM'si, TEP'i kapatma (E.1979/1, 
K.1980/1 AYMKD 18) davasında Türk 
Milliyetçiliğinin Cumhuriyetin nite
likleri arasında olduğunu belirtmiş
tir.
(6) CHP'nin 1935 Kurultayında ilke 
böyle tanımlanmıştır. Bkz. E.Kongar, 
"Atatürk ve Devrim Kuramları", T.İş 
B.Yay., Ankara 1981, sy 402
(7) Bkz. sy 21 vd.

(21) AYMKD 18, sy 3 vd.
Kararın sonuç bölümünde TEP 

programının özellikle "Ulusal Devrim
ci Kültür için" başlıklı (H) bölümü
nün 2 sayılı bendinde yer alan "Ana
dili Türkçe olmayan okul çağındaki 
TC vatandaşlarına Milli Eğitim Bakan
lığı yönetiminde anadil ve kültür 
eğitiminin sağlanması-Anayasa madde 
12" biçimindeki sözlerin kapatmaya 
neden olduğu vurgulanmıştır.
(23) E.1984/9, K.1985/4, AYMKD 21, 
sy 31 vd.

(22)
cumhuri-

(24) Anayasa Mahkemesinin bu kararını 
L.Duran, Mahkemenin milliyetçilik 
ilkesine sadece bireyler açısından 
yaklaştığı gerekçesiyle eleştirmiştir. 
Duran'a göre, "Böylece Anayasa Mahke
mesi, Atatürk inkılap ve ilkelerin
den, kendince 1982 Anayasasıyla bağ
daşmayanların geçerliliğini ve etki
sini yitirdiği içtihadında bulunuyor 
demektir. Bu anlayış ve uygulama, 
III.Cumhuriyet rejiminin temel taşı

"Atatürkçülük"ü 
ve onun ardından

(8) Bkz. E.1973/37,K.1975/22, AYMKD 
13, sy 116 vd. ve E. 1983/2 (parti 
kapatma), K.1983/2, AYMKD 20, sy 362
vd.
(9) Bkz. sy 25 vd.
(10) E.Özbudun, "Türk Anayasa Hukuku", 
Yetkin, Ankara 1989, sy 63
(11) Mümtaz Soysal,
Anlamı", Gerçek Y.,
1987, sy 83.

istenenyapılmak
siyasi iktidarın 
Yüksek Mahkemenin serbestçe yorum
layıp, dilediği yönde kullanılmasına 
yol açar niteliktedir". Bkz. Lütfü 

"Türkiye1 nin

"Anayasanın 
7.B., İstanbul

"Gerekçeli ve 1961 
Ana-

(12) Atilla Özer,
Anayasasıyla Mukayeseli 1982

Ankara 1984, sy
Hukuk Düzeni"Duran,

(I), AİD,C.19,S.l, Mart 1986, TODAIE, 
sy 10yasası", Bilim Y.,

36
(25) E.1985/20,K.1986/30, AYMKD 22, 
sy 498 vd.
(26) E.1989/1,K.1989/12, RG 5.7.1989, 
S.20216, sy 15 vd.

(13) Soysal, age sy 178-179
(14) Soysal, age sy 179-180
(15) E.1973/38, K. 1975/23, AYMKD 13, 
sy 214-294 (27) Bakır Çağlar, "Anayasa Mahkemesi

Ay.M.sinin 
verilen

AYMKD 4, Kararlarında Demokrasi",
Yıldönümünde

(16) E.1963/73,K.1965/40, 
sy 290 vd.
(17) Bkz. E.1979/31,K.1980/59, AYMKD 
18, sy 339 vd.

28. Kuruluş 
Tebliğ, Nisan 1990.

"Anayasa Bilimi",(28) Bakır Çağlar,
BFS,İstanbul 1989, sy 202 vd.

(18) İşçi-Çiftçi Partisi, E.1963/31,
K.1968/44, Kapatma tarlhl
Milli Nizam Partisi, E.1971/1,K.1971,

Ülke Partisi, 
29.6.1971; 

Partisi, E.1971/3, 
20.7.1971; Büyük Ana- 
E.1972/1,K.1972/1, KT.

partisi, 
Yılmaz 

Mahkemesinin

AYMKD 10,(29) E.1970/53,K.1971/79, 
sy 52 vd.
(30) Soysal, age sy 2615-66
(31) Özbudun, age, sy 65-66
(32) E.1970/53,K.1971/79, AYMKD 10, 
sy 52 vd.
(33) E.1986/11,K.1986/26, 
sy 298.
(34) E.1989/1,K.1989/12, RG 5.7.1989, 
sy 15 vd.

KT. 20.5.1971; İleri 
E.1971/2,K.1971/2, 
Türkiye İşçi 
K.1971/3, KT. 
dolu Partisi, 
19.12.1972; Türkiye 
E.1979/1,K.1980/1. 
Aliefendioğlu, 
İşlevsel Yönü"
Mart 1986, sy 49)

KT.

Emek
Kaynak AYMKD 22,

, S5,S.l, TODAIE,
Mahkemesi Karar-(19) AYMKD 9, sy 3 vd.

(20) AYMKD 9, şy 80 vd.
(35) çağlar, Anayasa
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(43) Yıldızhan Yayla, "Sosyal Devlet
ten İktisadi Devlete veya Kamu Hiz
metlerinin Sonu", "Hukuk Araştırma
ları Dergisi, MÜHF,C.l,S.l,sy 36.
(44) Bkz. B.Çağlar "Demokrasi ve 
Terapiler", Toplum ve Bilim, 42 Yaz, 
1988, Birikim Y., İstanbul, sy 107. 
Tahmazoğlu, age, sy 102 vd. Konuya 
ilişkin Anayasa Mahkemesinin diğer 
kararları: E.1985/2,K.1985/16, AYMKD 
21, sy 217 vd.; E. 1985/20,K. 1986/30, 
AYMKD 22, sy 498 vd.; E. 1986/1, 
K. 1987/10, RG 21.11.1987, sy 66 vd.
(45) Orhan Aldıkaçtı, "Anayasa Huku
kumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası", 
Fakülteler M., İstanbul 1982, sy 
167.
(46) A.Özer, Gerekçeli Anayasa... sy 
647.
(47) Bkz.Özbudun, age, sy 68. Ana
yasa Mahkemesi ise, Örtünme davasında 
(E.1989/1,K.1989/12, RG 5.7.1989, sy 
151 vd.) "Anayasada öngörülen, düzen
lenen ve güvenceye bağlanan hak ve 
özgürlüklerin laik niteliğini güçlen
diren devrim yasalarının aykırılığı 
savında bulunulmaz." demiştir. Mahke
menin bu içtihadı, inkılâp kanun
larını anayasa bloku içinde değerlen
dirmesinden kaynaklanmaktadır, 
yasa Mahkemesinin kuruluş ve Yargı
lama Usulleri Hakkında 
(10.11.1983) 24. maddesi de sözkonusu 
inkılâp kanunlarının anayasaya aykırı 
olduğunun ileri 
ortaya koymaktadır.

larmda, sy 36.
(36) Bkz. Atilla Nalbant, "Anayasa 
Başlangıçlarının Hukuki Değeri", 
Yayımlanmamış Y.Lisans Tezi, İstanbul 
1990, sy 70 vd.
(37) Bkz. 648 sayılı SPK, m. 92-99, 
2820 sayılı SPK m.84-89.
(38) Çağlar, agm, sy 21.
(39) E.1984/9,K.1985/4, AYMKD 21, sy 
35 vd.; E.1985/2,K.1985/16, AYMKD 
21, sy 217 vd.
(40) L.Duran, Anayasa Mahkemesine..., 
sy 10.
(41) Ekonomik sistemleri sınıflan
dırmak için, üretim araçlarının özel 
ya da kamusal mülkiyeti ölçütü ile 
üretim sürecinde, özel veya kamusal 
girişim ölçütleri kullanılabilmekte
dir. Bu ölçütlerden hareketle, özel 
mülkiyetin ve özel girişimin varlığı 
ile nitelenen piyasa ekonomisi sis
temi ve üretim araçlarının kamu 
mülkiyetinde bulunmasına ve kamusal 
girişime konu olmasına dayanan kol- 
lektivist ekonomi sistemi iki saf 
ekonomik sistem olarak öngörülmüş
tür. (Bkz. Serio Galeotti, "İtalyan 
Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve İktisadi 
Girişim Özgürlüğüne İlişkin Anayasal 
Rejim Üstüne Bazı Gözlemler", Çağdaş 
Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal 
Haklar ve Ödevler (Uluslararası 
Seminer), İstanbul 1982, sy 236). 
1982 Anayasasının da ekonomik sistem 
tercihi, Danışma Meclisinin mülkiyet 
hakkını düzenleyen 
gerekçesinde belirttiği gibi piyasa 
ekonomisi sistemi yönündedir: " 
Mülkiyetin Anayasa güvencesi altına 
alınması,

Ana-

Kanun 1 un

sürülemeyeceğini
maddenin(m.35)

(48) Soysal'da, Anayasa Mahkemesinin, 
tu alanda "yorum yetkisinin sınırlan
dığını" düşünmekte ve Anayasa Mahke
mesine, sonuçsuz kalsa da bu yasalar 
aleyhine başvurulabileceğini düşün
mektedir . Bkz.

bir ölçüde ekonomik 
sistem tercihi bakımından bir göster
ge teşkil etmektedir. Kısaca, özel 
mülkiyetin, özellikle üretim araçları 
üzerinde özel mülkiyetin yok edil
mesi , inkar 
"Bkz.
riyet'te Temel 
Mahkemesi",
Lisans Tezi,

age, sy 265. Gerçi, 
sonuçsuz kalacak bir başvurunun ne 
anlamı olduğu düşünülebilir, 
katul etmek gerekir ki, 
nına başvurma hakkı, 
olsun

Ancak 
yargı orga- 

her ne olursa 
olmayan

edilmesi önlenmiştir" 
Sultan Tahmazoğlu, "Ill.Cumhu- 

Haklar vazgeçilmesi mümkünve Anayasa 
Yüksek 
sy 87

bir haktır.Yayımlanmamış 
İstanbul 1989, (49) E.1973/37,K.1975/22. 

sy 58.vd. AYMKD 13,
(42) Louis 
Genel Değerlendirilmesi"nde 
konuşmadan.

Favoreu'nun "Seminerin (50) Mahkeme, anayasal amaçlar kav- 
ramını Çağlar'ın da belirttiği gibi 
Pek çok kararında kullanmaktadır. 
bkz. Çağlar, Anayasa Mahkemesi 
larmda

yaptığı
"Çağdaş Anayasalarda 

Ekonomik ve Sosyal Haklar ve Ödevler" 
(Uluslararası Seminer), İTİA,İstanbul 
1982, sy 533.

Karar-
ı sy 33. Ayrıca bkz. Nal

bant, age, sy 25 vd.
• • •
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(51) Çağlar, agm, sy 19 vd.
(52) Bkz., sy 19 vd.
(53) Çağlar, agm, sy 12.
(54) E.1988/2,K.1988/1,
S.20167, sy 9 vd.
(55) Çağlar, agm, sy 22-23.

yetçiliğidir. Türk kültürü 
ahlakı ise Atatürk Milliyetçiliği'nin 
temel öğeleridir. Milli 
kültür ve ahlakın yerine başka kültür 
ve ahlakın geliştirilmesi, yayılma
sına çalışılması" anayasaya ve SPK'na 
aykırıdır(sy 61).
dayanışma ve birlik yerine bir sınıf 
vatandaş yararına yapılan düzenleme
ler de Anayasanın başlangıç bölümünde

aykırı
dır." (sy 63). Üye Mustafa Şahin ise, 
karşı oy yazısında "Anayasa Mahke
mesi, Anayasa Başlangıç kısmının 5. 
paragrafı ile 11. maddesinin açık ve 
kesin hükmü karşısında, genellikle 
kabul gören batı ölçütlerine uygun 
demokratik bir toplumun düzenini 
değil, Anayasada öngörülen hürriyetçi 
demokrasi ve tunun icaplarıyla belir
lenen hukuk düzenini esas almak ve 
uygulamasını tu temel üzerine oturt
mak durumundadır"(sy 72) demiştir. 
Ayrıca, "12 Eylül Hukukiliği" kavramı 
için bkz. Nalbant, age, sy 13 vd.

ve Türk

olan tu

RG 16.5.1989,

Ayrıca "Milli

(56) Kararın 
Mahkemenin

karşı oy yazıları, 
neleri reddettiğinin de 

göstergesidir. Üye İhsan Pekel, 
karşı oy yazısında Sosyalist Parti- 
ninıtPr°gramında "kavga"yı çağrıştıran 
bölümlerin bulunmasına Anayasa baş
langıcında yer alan 12 Eylül tanım
lamasından çıkardığı hak ve hürriyet
lere kesin

yer alan temel ilkeler(e).

saygı, karşılıklı içten 
sevgi ve kardeşlik duyguları ile 
huzurlu hayata karşı olduğunu belirt
miştir. "Türk varlığının Devleti ve 
ülkesiyle bölünmez tütünlüğünü sağla
yan vazgeçilmez ilkelerden biri de 
Anayasanın 2. maddesinde yer alan 
birleştirici, toplayıcı nitelikte ve 
millet yararına olan Atatürk milli-
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ANAYASAL YARGILAMADA GEÇİCİ HUKUKİ HİMAYE

Prof.Dr. Ulrich KARPEN 

Hamburg Üniversitesi Öğretim Üyesi

Çev.: Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIZ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

I. GİRİŞ
Son zamanlarda Federal Anayasa 

Mahkemesinde beş önemli dava dolayı
sıyla, anayasa yargılamasında "geçici 
tedbir kararının" ayrıntılı olarak 
incelenmesine gerek duyulmaktadır.

(1) 04.03.1982 tarihinde "Nüfus 
Sayımı Kanunu" (Volkzaelungsgesetz) 
çıkarılmıştır. Bu kanuna karşı açılan 
"anayasa şikayeti" davasını karara 
bağlayana kadar, mahkeme, kanunu 
13.04.1983 tarihli hükümle(1) 
lama dışı bırakmıştır, 
otomatik olarak işlenmesi ve istatis
tik imkanlarının gelişimi nedeniyle, 
kişi hakları ihlalinin bu kanunla 
ihtimal dışı olmadığı görüşü beşte 
üç oranında az bir çoğunlukla karara 
bağlanmıştır. Anayasaya aykırı olan 
bir kanunun mümkün olan uygulamasının 
verdiği sakınca (Nachteile), Anayasa 
Hukukuna uygunluk denetiminde bulunu
lan kanunun geçici olarak uygulama 
dışında tutulmasından doğan sakınca
dan daha fazladır.

(Organstreitverf ahren) 
geçici tedbir kararı verebilip vere
meyeceği ve bu tedbirin hangi şekilde 
olacağı hususu sert şekilde tartışıl
mıştır. Her şeyden önce şüphe, Fede
ral Anayasa Mahkemesi Kanununun 67. 
maddesinin tespit kararma (Fest- 
stellungsentscheidung) cevaz vermesi 
nedeniyle oluşmakta idi. Geçici 
tespit nasıl yapılmalıdır? Federal 
Milletvekillerinin dilekçedeki imza

usule
nedeniyle, geçici

davasında"

uygu- 
Verilerin eksikliğinden kaynaklanan 

ilişkin sorun 
tedbir kararı alınmamıştır.

(3) Hıristiyan Sosyal Birliği 
(CSU) seçim reklamlarının radyodan 
(Vestdeutsche Rundfunk) kısa süreli 
olarak yayınlanmamasına ilişkin
işlemi, hukuka uygun bulmasına isti
naden Münster İdare Mahkemesi kara
rma karşı CSU'nun "anayasa şikayeti" 
davasmda(3), Federal Anayasa Mahke
mesi talep edilen geçici tedbir 
kararını vermiştir. Tedbir kararı, 
2. senatoda altı saatin üzerinde bir 
görüşmeden

(2) Anayasanın 68. maddesine 
istinaden Federal Başkan tarafından 
dokuzuncu Federal Meclisin feshedile- 

seçimierin yapılmasının 
06.03.1983 tarihinde öngörülmesi 
hususundaki düzenlemenin(2) anayasaya 
aykırılığı dolayısıyla ve bilimsel 
tartışmaların da yoğunlaştığı husus 
nedeniyle, Federal Anayasa Mahkeme
sinin, Federal Anayasa Mahkemesi 
Kanununun 63. ve devamı maddeleri 
nazarı itibara alınarak açılan "organ

sonra, sadece on iki 
sftırla ifade edilen bir gerekçe ile 
şikayette bulunanın, 
muhtemelen başarılı olacağına" dayan
dırılmıştır. Radyo kurumu tarafından 
tespit edilen, seçim yayınlarına 
ilişkin yayın planının -CSU'nun 
seçim reklamının durdurulduğu yayın 
da hu plan içinde idi- seçime az bir 
sure kala, kısa vadeli değişiklik
lerinin dava konusu taraflara ağır 
sakıncaların usule gelmemesiyle

"esas davada
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olanaklı değildir. Genel kamu 
uzun
uygulamada kalmasını gerektirmekte
dir.

davası karara bağlanana kadar, geçici 
tedbir ile durdurulması gerektiğini 
talep etmişlerdir. 
verilmesi isteğini mahkeme reddetmiş
tir . Anayasa şikayeti ile geçici 
tedbir kararı verilebileceği, 
anayasa şikayeti 
geçerlilik 
dığında tedbir kararı verilememekte
dir. Durum burada sözkonusudur. 
Alman kamu gücü olmayan bir işleme 
karşı (Nato ikili kararı 1979!) 
anayasa şikayeti hukuki yolu mevcut 
değildir (BVerFGE 58,1(27)-NJV 1982, 
507). Talepte bulunan, anayasa şika
yeti konusu olan Alman kamu iktidarı
nın tutumuna ilişkin olarak hayatın 
tehlikede olduğunu (Sovyetler Bir
liği 'nin mümkün olan engelleyici 
saldırısı - Praeventivschlag) ispat 
etmemiştir(5).

yararı,
yıllara dayanan düzenlemenin

Geçici tedbir

(4) 25.09.1983 tarihinde 11.
Hessen Eyalet Meclisi seçilmiştir. 
Bu arada feshedilen 10. Hessen Eyalet 
Meclisi Yeşiller Grubundan bir mil
letvekili ve Yeşiller Grubu, Anayasa- 

maddesinin 1. fıkrasına

ancak
esas itibariyle 

kazanmayacağı anlaşıl-

93.nm
ilişkin 4. ve 
olarak "organ 
Meclisi Ana Komisyonunun teşkiline 
itiraz etmişlerdir. Eyalet Seçim 
•Kanununun öngördüğü paylaştırma sis
temine göre, Yeşiller Hare Nimeyer'e 
bir sandalye verilmesi görüşündeydi
ler. Paylaştırma ise, Eyalet Meclisi 
İçtüzüğünde öngörülen d'Hont siste
mine göre yapıldığından. Yeşiller 
hiç bir sandalyeye sahip olamıyorlar
dı . Davacı -esas dava karara bağla
nana kadar- Federal Anayasa Mahkeme
sinden, Ana Komisyonun bir üyesiymiş 
gibi işlem görmesi geçici tedbir 
kararının verilmesini talep etti. 
İstem, Federal Anayasa Mahkemesince(4) 
ikiye karşı altı oyla reddedildi. 
Gerekçede, organ davasında ileri 
sürülen savlar daha sonra

3. bendlerine uygun 
davası" ile Eyalet

II. Geçici Hukuki Himayenin Amaç 
ve Temel Esasları

Federal Anayasa Mahkemesi Kanunu- 
geçici hukuki himayeye ilişkin

32. maddede 
iki esasla

nun
hükümleri, özellikle 
biribirini tamamlayan 
şekillenmiştir.

kabul (1) Usule ilişkin özel bir çeşidin 
ifadesi olan ve özel usul kanunların
da^) düzenlenerek (ZPO, VvGO, FGO) 
her vatandaşın istifadesine sunulan, 
bunun dışında Federal Anayasa Mahke
mesi Kanununa göre, devlet organla- 

başvurabileceği geçici tedbir 
işlevi (aşağıda nr.l).

edildiği takdirde, Yeşiller Grubunun 
oy hakkının Ana Komisyonda etki dışı 
bırakılmasıyla gerçekte 
bulunan için telafisi zor bir sakınca 
doğmaktadır. Buna karşılık 
ağırlıktaki sakınca, Federal Anayasa 
Mahkemesinin, komisyonun teşkilindeki 
düzensizlik nedeniyle Eyalet Meclisi 
otonomisine geçici tedbir kararı ile 
müdahalesi durumunda da ortaya çık-

Yeşillerden

talepte

aynı
rının

Federal
işlevi

(2) Politik süreçte 
Mahkemesinin özelAnayasa 

(aşağıda nr.2).maktadır. Bu durumda, 
olan bir eyalet parlemento başkan 
yardımcısının -sadece istişari nite
likte fonksiyona sahip olsa dahı- 
Ana Komisyona katılmaması, Federal 
Anayasa Mahkemesi 
maddesine dayanılarak geçici tedbir 
kararı verilmesini zaruri duruma 
sokmamaktadır.

1. Genel Olarak Geçici Hukuki 
Himayenin Temel Esasları

Federal Anayasa Mahkemesi Kanu
nunun 32. maddesinde (ve diğer usul 
kanunlarının aynı doğrultudaki hüküm
lerinde) mahkemede bir durumu geçici

hakimce

32.Kanununun

düzenleme imkanı, 
ve geçici tedbire ilişkin 

kurallar bütününe 
aşağıdaki

olarak 
alman 
geniş
dahildir. „ , ,. J
hususların da dahil olduğunu belirt
mek gerekir:

(5) Pershing II ve Cruise Missile 
orta menzilli olarak imal edı en, 
nükleer patlayıcı başlıklar taşıyan 
roketlerin Federal Alman Cumhurıye-Federal

anlamda 
Buna, ayrıca

üstlendirilmesinin
göstermesine, davacı- 

şikayeti ile itiraz 
Aynı zamanda, Federal 

roketlerin 
şikayeti

tinde 
Hükümetin rıza

_ idari Yargılama Usulü Kanunu- 
maddesine istinaden 

işlemin uygulanmasının 
ve geciktirilen bir 

eski hale

nun(VvGO) 80 •
bir idari 
kaldırılması 
idari

lar anayasa 
etmişlerdir.
Hükümetin muvafakatinin ve 
yerleştirilmesinin anayasa işlem etkisinin
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kurallarda, geçicilik her zaman için
Esas davan:ngetirilmesi;

- Para alacağı dolayısıyla icra 
uygulamasının güvenceye 
haciz;

sözkonusu olmaktadır. 
nihai neticesi şartına bağımlı 
bundan böyle de sınırlıdır.

itibara alındığında, 
esas dava

vealınmasında Davanın
bütünü nazarı 
geçici tedbir kararları 
nedeniyle her zaman geçerliliklerini 
yitirirler.

- Medeni ve İdari Yargılamada 
geçici tedbir kararı (Medeni Usul 
Kanunu (ZPO) 938. ve İdari Usul 
Kanununun (VvGO) 123. maddeleri);

- Bundan başka bir dizi geçici
Kanununun

(2) Bu tespit pozitif olarak 
değerlendirildiğinde anlamı şudur: 
Esas dava ne kadar çabuk neticelen-

acele davalar o

(İdaritedbirler Usul
47/VII maddesi ve Federal Anayasa 
Mahkemesi Kanununun 61/II-2 maddesin
de olduğu gibi f daha özel mahiyette 
olan hükümler).

dirilebiliyorsa, 
kadar
Roma hukuk sözcüğünde ifadesini bul
muştur: "Bis dat qui cito dat".

anlamsızlaşmaktadırlar. Bu,

Belirtilen tüm bu tedbirlerin 
ortak amacı, esas davanın başlaması 
ile nihai hükmün verilmesi arasındaki 
müddet içinde güvence sağlamaktır. 
Hukuka uygun olmayan olası bir iyi
leştirmeyi veya hukuka uygunluk 
arzetmeyen gerçek durumu veya hukuki 
ilişkiyi veya hukuki ilişkiyi kötü
leştirmeyi engellemek gerekmektedir. 
Başka deyişle; nihai hükümle, yapıl
mış olan yapılmamış duruma sokulamı- 
yorsa, bu vuku bulmamalıdır. Bütün 
usul çeşitlerinde geçici tedbirin 
esas amacı, davanın düzenli olarak 
yürütülmesinin teminidir. 
olan bağımsız bir dava çeşidi değil, 
aksine esas davayı teminat altına 
alan yardımcı davadır.

(3) Her şeyden önce yardımcı dava 
olarak acele davanın karakter olgusu, 
esas davayı güvenceye alan ve ona 
ilişkin usul hükümlerince şekillen
dirilen dava anlamında olduğudur.

2. Özel Olarak Anayasa Mahkemesi 
Yargılamasında Geçici Hukuki Himaye

Geçici tedbir usulüne 
yukarıdaki 
Anayasa Mahkemesi Kanununa göre de 
geçerlidir. Ancak, Federal Anayasa 
Mahkemesinin politik süreçteki özel 
fonksiyonu nedeniyle ek olarak düzen
lenmiştir. Federal Anayasa Mahkemesi 
(Fed.An.Mah.) sık sık politik içerik
li sorunlar hakkında karar verir: Bu 
Temel Anlaşma kararmda(8) bunun 
gibi Ceza Kanununun 218. maddesi ile

son olarak 
sorunu ve

ilişkin
Federalaçıklamalar,

Sözkonusu

fratiKte suyuk ölçüde, geçici 
dava olarak hu dava çeşidinin, hukuki 
düzenlemenin aksine 
mahiyeti arzettiği

ayrı bir dava 
gözlenmektedir. 

Ayrıntılı olarak Grunsky'nin açıkla
dığı gibi(7), geçici hukuki himaye- 
nin, bağımsız bir dava çeşidi olma 
yönünde gelişme mevcuttur. Bunun iki 
nedeni vardır: Bir taraftan davalar 
çoğalmakta ve davaların neticelenmesi 

zaman almaktadır. Diğer taraftan 
da davada taraf olanlar, hukuki bir 
kararın süratle verilmesini

. Her iki durumun yönel
diği ortak nokta, davaya taraf 
lar ın -Medeni
davaya gelinmeden daha 
tedbir

ilgili kararda(9) ve 
Federal Şansölyenin güven 
Anayasanın 68.
Federal

maddesine(2) göre, 
Meclisin feshedilmesine 
kararda gözlenmektedir.ilişkin

Geçici tedbir kararı verilmesi hak- 
kındaki usulde de Federal Anayasa 
Mahkemesinin statüsüne göre düzenleme 
yapılmıştır, o en yüksek anayasal 
organdır. Hükümet işlemlerini anaya
saya

uzun

arzula- aykırılığı nedeniyle iptal 
eden, kanunları reddeden ve anayasayı 
en son 
diğer

maktadırlar.
olan- 

esas 
çok geçici

_ .. lle yetinmeleridir.
Bu, aynı ölçüde anayasa yargılamasın
da geçerli değildir, ancak o yönde 
cır gelişme gözlenmektedir, 
halde bazı geçici tedbir 
politik ve hukuki etkilenme nedeniy
le esas dava kararının çekirdeğini 
vaktinden önce belirlemeye neden^ol- 
maktadırlar.

bağlayıcı olarak yorumlayan, 
anayasal organlara nazaran 

Anayasanın çerçevesindeki hukuk ve 
anayasa devletinde, üstünlük konu
mundadır (10) . Buna istinaden öncelik
le üç önemli sonuç oluşmakta ve bun
ları belirlemek gerekmektedir:

Yargılamada-

kararı

Her 
kararları

(1) Federal Anayasa Mahkemesi 
politik gerçeklerin bilincinde olma
lıdır. Hiç bir zaman -geçici tedbir 
kararı alma usulüne ilişkin davada 

Politikanın anayasayı uygulamak 
olduğu inancında olmamalıdır. Gerçi

(1) Geçici tedbir kararı içeren
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bu da politikadır; ancak politikanın 
da ötesinde bir anlamı içermektedir. 
Bu, Anayasanın üzerinde kendine özgü 
kanunlara göre vukubulmaktadır(ll).

maddesindeki hükümden 
değişiklik içermeyen, özel mahiyette 
geçici hukuki himayeye dair 
usulünü belirleyen Seçimleri Denet
leme Kanununun (WahlprüfG) 105/V 
maddeleri hükümler ihtiva etmektedir
ler. Fed. An. Malı. Kan.

esasta bir

dava

(2) Bundan, Federal Anayasa 
Mahkemesinin, ABD Yüksek Mahkemesi 
(Supreme Court) içtihadlarından 
alınan "kendi kendini sınırlandırma" 
(Judicial self-restraint) ve "politik 
sorun doktrini" (Political-question- 
doctrin) olarak belirlenen(12) poli
tik içerikli özel ihtiyatlı davranma 
mükellefiyeti gelişmektedir. Federal 
Anayasa Mahkemesi, diğer anayasal 
organlarla işbirliği yapma mükelle- 
fiyetindedir. Kişi, organ ve müesse- 
selerden oluşan karışık bir çark 
mekanizması olan devlet, işlev amacı
nın çoğalmasıyla tüm anayasal organ
ların bütün olarak, biribirilerine 
karşı değil, beraber işbirliği halin
de çalıştıkları takdirde, görevlerini 
yerine getirebilir.

32. maddesi her 
davada uygulanabilen usule ilişkin 
genel norm mahiyetindedir ve aşağı
daki uygulamalarda öncelikli konumda 
bulunması gerekir.

Fed.An.Mah.Kan.nun 3 2. maddesi, 
"Fed.An.Mah. bir ihtilafta bir durumu
geçici olarak ... düzenleyebilir" 
formülünü öngörmüştür. Önceleri, bu 
hükmün Mahkemeye geçici tedbir kararı 
verip veremeyeceği hususunda takdir 
hakkı bıraktığına ilişkin tartışmalar 
olmuştur(13). Eu gün, Fed.An.Mah.Kan. 
32, maddesinin geniş ölçüde yetki 
hükmü olduğu gikri hakimdir(14). 
Önemli sorunlar nedeniyle resen 
(Offzialmaxima) veya taraf olanların 

(Dispositinsmaxime) 
verilmesi

talebi üzerine 
geçici tedbir kararının 
olanaklıdır, 
durum öngörmemiştir, 
daha durulacaktır.

(3) Federal Anayasa Mahkemesi, 
geçici tedbir kararı davasında, 
geçici ve belirli bir zamanla sınır
landırılmış bir karar verildiğinde 
dahi, özellikle bunun politik etki
lerini düşünmek 
Bir hukuki durumun bütününe dayanan

elan geçici 
ağırlıklı 
sahiptir.

32. madde kesin bir 
Bunun üzerinde

Yargısal içtihatlarda önceleri(15) 
daha hala(16)- geçici 

davasmında

mecburiyetindedir.
-ve zaman zaman 

kararı -diğertedbir
dava çeşitlerinde olduğu gibi- kabul 
edilirlik (Zulaessigkeit) ile gerek- 
çelendirilmiş olmanın (Begründenheit) 
biribirinden ayrı olup olmadığı açık

konudaki

ve onun bir parçası 
karar, politik hayatta 
şekilde sinyal etkiye 
Geçici tedbir kararı davasında mahke
menin önemli mükellefiyeti, süratle 
karar vermek ve aynı zamanda ihtiyat
lı davranmaktır. Geçici tedbir kararı

üzerinde

değildi. Fed.An.Malı. bu 
hukuki pozisyonu tedricen açıklığa 
kavuşturmuştur: Buna göre, geçici
tedbir kararı davasında, esas karar 

gerekçeyi içeren unsur- 
ayırdetmek gerekir(17). Her 
önce tartışma konusu olan ve 

32. maddenin

taşıyan
davaağırlığı 

(Hauruck-Verf ahren)
davası, 
-esas- şartlarını ve 

.lan 
şeyden
olmakta devam eden 
içerdiği maddi, unsurların (tatbestans- 
merkırale) konumunun; yani "ağır zarar" 

Nacnteile), "tehdit edici

olmamalıdır.
Mahkemesi3. Federal Anayasa 

Kanununa Göre, Geçici Tedbir Kararı 
Davasına İlişkin Problemlere Genel 
Bakış

(Schwere ... ■ .. , .
aüc" (drohende Gewalt), "diğer önemli 
sebep1' (anderer vvichtiger Grund) 
-kamu yararı" (Gemeimvchl) ve "ive
diliğin gerekirliliğinın" (drıngend 
gefcoten) ne olduklarıdır. Bunları a 
aşağıda daha yakından incelemek
gerekir.

III.

Öncelikle bu konudaki malzemeyi 
Mahkemesi Kanununun 

içermektedir.
dışında, Anayasanın 62/II-2,
Anayasa Mahkemesi Kanununun 
Mah.Kan.) 53. (Federal Başkan Davas 
Bundespraesiden tenank 1 age), J/
(Federal

Federal Anayasa 
32. maddesi Bunun 

Federal 
(Fed.An.

açılanhakime karşıBundesrichters),
Mahke-

bir Tedbir KararınınGeçici 
Kabuledilirliğidava-Anklage eines 

Fed.An.Malı.Kan. 105/V (Anayasa 
mesi hakimlerinden birine karşı 
davanın açılması-Einleitung 
Verfahren gegen einen Bundesrichters), 
bunun gibi Fed. An. Malı. Kan. nun

1. Yetki
Gecici tedbir kararının verilme

sinde Çyetkili, esas davayı karara
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dava süreci üzerinde tasarruf eder 
ler. Ceza usulde, resen tasarrufta 
bulunma (Offizialkaxime) ve araştırma 
(Untersuchungsgrundsatz) 
yürürlüktedirler. 
usulünde, tasarruf etme ve araştırma 
prensibi uygulanırlar. İlki, İdari 
Yargılama Kanununun (VvGO) 42, 
maddelerinde tasarruf 
(kann) kavramı ile ifade edilmekte
dir. Hiç kimse iptal davası yada bir 
yükümlülüğün yerine getirilmesi 
davası (yükümlülük davası) açmaya 
zorlanamaz; sonuncusu İdari Yargılama 
Kanununun (VvGO) 86. maddesinden 
çıkarılmaktadır.

bağlamaya yetkili olan senatodur. 
Fed.An.Mah.Kan. 14. maddesine göre 
bu, 1. veya 2. Senato olabilir. 
Hangi Senatonun yetkili olduğu hususu, 
Federal Devlet ile Eyaletler arasın
daki ihtilaf, organ davası, somut ya 
da soyut norm denetimi veya diğer 
bir dava çeşidinin söz konusu olması
na göre değişkenlik gösterir.

2. Dava Çeşidi

prensipleri 
idari yargılama

43.
edilebilir

Geçici tedbir kararları, Fed.An. 
Mah.Kan. 32. maddesine göre -"ihtilaf 
halinde" belirsizliğinin 
gösterdiği gibi- bütün davalarda 
esas davanın açılmasından önce veya 
sonra verilebilirler. Karar için 
istem, davanın açılmasından ve itiraz 
etmekten bağımsız olarak yapılabilir. 
"İhtilaf halinde"

formülü

Fed.An.Mah.Kan.na göre, geçici
tedbir karar: davasında resen tasar
rufta bulunma (Off izialmaxime) veya 
tasarruf etme (Dispositionsmaxime) 
prensibinin geçerli olup olmadığı 
hususunda şüphe mevcuttur. Bu sorunu

esas davanın 
istemi, esas 

bulunmadan

kavramı, burada 
hem basit bir hukuki şüpheyi içeren 
ihtilafı, hem de görüş farklılığını 
gösterebilir. cevaplandırmak için, 

açılması ile ilgili 
dava görülürken istemde 
ayırdetmek lâzımdır.

3. Resen veya sadece istek üzeri
ne mi karar verilir?

Geçici tedbir kararının tarafla- 
istem şartına bağlı olarak veri

lip verilmeyeceği tartışmalı konunun 
incelenmesine girmeden önce, prose
düre ilişkin temel kavramların açık
lanması yapılacaktır:

rın Davanın açılmasından önce Offi-
zielmaxime'nin uygulanmasına ancak 
diğer kontrol mekanizmalarının işle
memesi halinde yani; 

dışında
resen nazara

almanın Fed.An.Mah.'nin 
başka bir tarzda dava konusunu ele 
almasının mümkün olmaması 
ihtiyaç duyulur» Ama kundan 
olarak

(1) Tasarruf etme prensibi (Dis- 
positionsmaxime) ve resen tasarrufta 
bulunma

öurumurda
ısulü. (Offizialmaxime),

ihtilaf konusu üzerinde kimin eylemde 
bulunacağını belirlemektedirler.
Birinci durumda istemde 
(hakkına

prensip 
Farklı dava 

çeşitlerinde, daha çok tüm ilgili 
organlar, özellikle anayasa şikayeti 
davasında, devletçe öngörülen tedbir
lerden

edilemez.soz

bulunan
verilenzarar vatandaş,

anayasal organ, ete.); İkinci durumda 
davanın bir tütün olarak açıldığa 
mahkemenin kendisi dava konusu üze
rinde tasarrufta bulunabileceği

zarara uğrayan her vatandaş, 
Mahkemesince bir kararın 

verilmesine vesile olabilme konumun
dadırlar . Kendi kendini sınırlandırma 
prensibi (Judicial-self-restrain) de 
ihtimamla davranmayı vurgulamaktadır. 
Bu durumda

Fed.An.

anlaşılır.
(2) Bundan, esas davada 

verileri üzerinde kimin 
bulunacağı 
kir.

dava dispositionsmaxime1nin 
. edilmesi

mecburiyetinin hasıl olduğunu derrr.e- 
yan etmek lazımdır.

tasarruf ta geçerliliğinden hareketsorununu ayırdetmek 
Burada araştırma prensibi 

tersuchungsgrundsatz
gere- 

(Un-
.m . . muhakemenin
yönetimi, ispata ilişkin hususların
nrfnüiK—Zar? ?llnması), muhakeme 
prensibinin (Verhandlungsgrundsatz - 
tarafların biribirlerine karşı faa_

tulunması) karşısında kulun- maktadır.

Esas davanın açılmış olması 
alinde, başka tarzda bir değerlen

dirme ihtimal dahilindedir. Fed.An. 
Mah., Fed.An.Mah.Kan. 78. ve 95/111- 

maddeleri hükümlerine dayanarak 
F^-An. Mahkemesine her zaman 

-tızıelmaxeme yolunu açar- tarafla- 
rm istemleri dışına çıkabilir. 
Pratikte Fed.An.Mah. bazen, kendi 
nsıyatıfi ile kendisini anayasa 
oruyucusu (Hüter der Verfassung)

(3) Medeni usulde 
(Dispositionsmaxime)
(Verhandlungsgrundsatz) 
geçerlidirler: Davaya taraf

tasarruf etme 
ve muhakeme 

prensipleri 
olanlar.
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telakki ederek, acilen zorunlu olma 
haline istinaden resen geçici tedbir 
kararı vermiştir(20). Erichsen ve 
bazıları(21) buna karşıdırlar. Ger
çekten, dikkat çekici gerekçeler 
ise, davaya taraf olanların geçici 
tedbir kararı verilmesini zaruri 
görmedikleri halde, mahkemenin geçici 
müdahalesinin anlaşılır telakki 
edilmesinin zor olmasıdır. Bundan 
anlaşılacağı gibi, burada dava üze
rinde tasarruf etme prensibinin 
(Verfügungsgrundsatz) geçerli olması 
gerektiği yorumu işlenmektedir. 
Kararda bir yada diğer görüşe itibar 
edilmesi, esas davada kararın zama
nında verilip verilemeyeceği veya 
acele bir kararla geçici bir düzen
lemenin gerekip gerekmediği husus
ları ,
istinaden, 
değerlendirilebilir.

4. Dilekçe Vermede Yetki (Atrags- 
fcerechtigung)

makla beraber, istemde bulunan, 
kaideten, mahkemenin istemde bulunul
duğu gibi ihtilaf konusu dışına çık
mayacağı hususuna dikkat etmelidir.

(3) Fed.An.Mah.
Sc.dece düzeltici iptal 
kassatorisch 
önemlidir; gerçi, bir kanunu anayasa
ya aykırılığı nedeniyle kısmen (teil- 
veise) iptal edebilir, ancak yeni 
bir kanun çıkaramaz. BÖylece, Fed.An. 
Mah., Radyo Kurumunun yayın zamanı 
konusuna ilişkin mükellefiyet yükle
yici şekilde haklı olarak karar 
veremeyeceğini, ancak önceden plan
lanmış olan yayın zamanının değiş
tirilmesinin anayasaya aykırı olduğu
nu tespit edebileceğine karar vermiş
tir. Anayasa yargılamasının fonksi
yonel yönü, dilekçenin kaleme almı
şında düşünülmelidir.

kaide olarak
(repressiv- 

işleminde bulunduğu

eldeki dava konusu malzemeye 
mahkemece en iyi şekilde

(4) Son olarak, dilekçenin for
müle edilişinde geçici tedbir kararı
nın ihtilafı "açık bırakması" (offen 
halten) ifade edilmelidir; yani esas 
kararın cnüne geçmemesine özen gÖste- 

genel usul hukuku
olanlar ve dava 

Fed. An. Malı. Kanununda dava
Davada taraf

ehliyeti,
çeşitleri çerçevesinde açık olarak 
(explicit) düzenlenmiştir (krş. ^6, 
43,48,49/11,58 md. ete.) 32. maddede 
böyle' bir düzenleme yoktur. Dilekçe 
vermede kimin yetki sahibi olduğu 
konusundaki sorunun cevabı, ek bir 

geçici tedbir davası- 
olmaktadır. 

tedbir

rilmelidir. Bu, 
kaidesidir(23); anayasa yargılamasın
da ise, ezel tir şekle maruz kalarak 
tezahür etmektedir. Verilerle ilgili 

(Datumgesetz) uygulama dışı 
doğrultuda 
görüldüğü

Kanunun 
bırakılmasıyla 
etkileme

belirli
fonksiyonunda 

Nüfus Sayımıdava olarak, 
nın tabiatından 
32. maddeye göre; 
talebi, istemde 
bulunulan bunun gibi sonradan oavaya 
katılanlara (örneğin, Fed.An.Mah Kan. 

maddesine dayanarak)
eşitliği (Waffengleıcheıt)

Kanununungibi.Bu, _
(Volkszaehlungsgesetz) uygulama dışı 
bırakılması için, ^eÇ.ici tea^r 
kararında da sınırlı ölçüde geçerli 
dir • zira, nüfus sayımı, öncelikle 
aeçici tedbir kararı nedeniyle -Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna üye ülkeler 
arasında oylama konusunda- tespı 
edilen gür.de (Stichtag) (27.04.1983)
uygulanamıyordu.

6. İstem Sebebi (Antragsgrund)

hasıl
geçici 

bulunan, istemde

65.
Silahların 
prensibi hakimdir.

5. Dilekçe İçeriği
Dilekçe içeriği (Streitsgegenstand- 

İhtilaf konusu) her davanın normal 
şartlarına göre hazırlanır.

(1, DileKçede.
itibara 
kararı

sadecekararıtedbirGeçici . , ..
"acilen zorunlu olma" halinde verice 
bilir (Fed. An.Mah.Kan. 32/1 md.).
Acilen zorunluluk, diğer tüm geçici 

davalarının kaide 
ed.ilirlik(25) (Zulas-

cungsvoraussetzung) şartıdır. Anayasa 
Mahkemesi yargılamasında ise bu 

çok gerekçelendin İmiş 
(Begründetheitsstation) 

Özellikle 
bu fark,

davada kendi karar 
alabileceği

Geçici
acele
karar himayehukuki 

olarak kabul
nazarı

tedbiralınmalıdır. 
davası ile eyalet anayasa 

diğer
mahkemele- 

yargı yerlerinin 
tecavüz edilmemeli-rinin ve 

yetki alanlarına
dir.

dahahusus
olma aşaması

telakki ediliyor.
nazaranolarak

medeni yargılamaya 
aşağıda belirtilen nedenlerden husule 
gelmektedir: Medeni yargılamaya göre

78.
(2) Malta*■ <5?■ “' ul«n.f 

n*. 2.a»le ve I
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yoktur. Dava, karar ver ilebil .v 
gunluğa (Entscheidungsreif) gelmişti:.;

Olma

geçici tedbir kararı veya ihtiyati 
haciz, esas dava başarısının geçici 
ve bütünlük arzeden bir tetkikten 
scnra verilmektedir. Böylece davanın 
ileri sürülen gerekçelerle haklılığı 

(Schlüssigkeitsprüfung) 
vukubulmaktadır. Federal Anayasa 
Mahkemesi(26) -ve daha önce Alman 
İmparatorluk Devlet Mahkemesi (Staats- 
gerichtshof für das Deutsche Reich) 
(27)- geçici tedbir kararı davasında, 
esas davanın başarı ihtimalinin 
gözönünde bulundurulmayacağı görüşünü 
ısrarla vurgulamışlar ve bunu da 
aşağıdaki gerekçelere bağlamışlardır:

Anayasa Hukuku sorunlarının 
karmaşıklığı (Komplexitaet) dolayı- 
sıyle tütün olarak tetkik edileme
mesi,

GerekçelendirilmişIV.
(Begründetheit)

tetkiki 1. İstisna Olarak Geçici Hukuki
Himaye

Geçici tedbir kararı verilmesi 
şartlarını titiz ve tam (streng und 
strikt) yorumlamak gerekir(32). Bu, 
-Fed.An.Mah. kararlarında devamlı 
olarak vurgulandığı gibi- öncelikle, 
halihazırda yürürlükte bulunan bir 
kanunun uygulama dışında bırakılma
sında geçerlidir; zira burada Mahkeme 
"negatif yasa koyucu" (negativer 
Gesetzgeber) faaliyetinde bulunmakta, 
kuvvetler ayrılığının olduğu hukuk 
devletinde fonksiyonunun sınırlarına 
Özellikle dikkat etmek mecburiyetin
dedir.

- Geçici tedbir hükmünün (politik 
ve hukuki) tesirler icra etmesi.

Federal Anayasa Mahkemesinde, 
geçici tedbir kararı davasında, 
ileri sürülen gerekçelerin haklılığı 
tetkiki (Schlüssigkeitsprüf ung)
vukubulmamaktadır. Böylece acilen 
zorunluluk, kabuledilirlik değil, 
gerekçelendirilmiş olma sorunudur(28).

7. Hukuki Himaye İhtiyacı (Recht-
schutzbedürfnis)

Geçici tedbir davasında da hukuki 
himaye tetkikine ihtiyaç vardır. Tüm 
kabul edilirlik şartları, son şekliy
le hukuki himaye ihtiyacının somut
laştırılmış durumlarıdırlar. Bunun 
ıçin kaide olarak, diğer kabul edi- 
Kiı- Şatlarının olması halinde, 
hukuki himaye ihtiyacı mevcuttur. 
Ancak hukuki himaye ihtiyacı 
daki durumlarda yoktur:

2. Federal Anayasa Mahkemesi 
Kanununun 32/1 Madde Düzenlemesi

Fed.An.Mah. Kanununun 32. maddesi, 
geçici tedbir kararı 
dayanak teşkil eden unsurları (Tatbe- 
standsmerkmale), 
tanzim etmektedir:

verilmesine

aşağıdaki içerikte

- Karar nedeni (Anordnungsgrund)
verilmesinin acilen 

zcrunlu olması (dringende Notvendig- 
keit

Kararın

des Erlasses der Anordnung) 
- Karar verilmesinin kamu 

(Erlass zum
yararını
gemeinengerektirmesi 

Vchl)
"Ağır

"tehdit
önlenmesi(1), 
önlenmesi(2) 

veya "başka önemli bir nedenle"(3) 
zaruri ise, karar verme durumu olu
şur. Hal ve keyfiyet, bu koşulların 
sadece bir tanesinde toplanması 
durumunda, geçici kararın verilmesi 
ıçm sorulması gereken, acilen zorun- 
lu olmanın mevcut olup olmadığıdır. 
Acilen zorunlu olma", diğer kütün 

koşullarda kamu yararı ilişkisinde 
olduğu gibi, bir devlet işlemine 
arşı sadece kamu yararı nedenleriyle 

acele tedbir kararının konusunu 
teŞKU cdcbaiı:. Şüphesiz, bu engel 
(Hürde) pek de yüksek değildir. Zira 
bir hukuk devletinde bir vatandaşın 
ışısel hakkının tehlikeye girmesi 
alinde dahi, kamu yararı bundan 

zarar görmüş olabilir. Bunu iki 
örnek üzerinde açıklamak olanaklıdır:

zararın"
edici gücün"

aşağı-

- Esas dava ile istenilen düzen
lemeye hiç erişilemeyecekse(29);

İstemde bulunan, bizzat kendi
sinin alacağı tedbirlerle 
ulaşabiliyorsa(30)• amaca

bir istemin tekrarT^maÎİ ise (tt)*31””1

- Esas davanın hukuki 
kolaylaşmış bir duruma (karar 
sına) gelmiş ise.

sorunu
aşama-

Son belirtilen durumda 
hemen esas davada karar ' 
geçici tedbir kararı

mahkeme 
verebilir; 

vermeye gerek (D "Kamu güvenliği" (Öffentliche
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Sıcherheit) kavramı, 
daki anlamı ile Fed.An.Mahkemesinin 
istikrar kazanmış içtihadına göre(34), 
bireylerin 
kurallar da dahil olmak üzere tüm 
hukuk düzenini kapsamaktadır. Böylece, 
kamu yararı ile ilişkili olarak 
sadece bir vatandaşa tevcih edilen 
idari bir işleme karşı, geçici tedbir 
kararı yönel bilebilir.

(2) İhtimal dahilinde olan hukuka 
aykırı bir ceza hükmünün bir vatan
daşa karşı uygulanmasına, hukuk 
devleti kaza erki güvenini sağlamaya 
istinaden, kamu yararı nedeniyle son 
verilebilir(35).

3. Esas Davanın Başarı İhtimali

polis hukukun- davanm açıkça haklı nedenlere dayan
dırılmamış olması (Unbegründetheit) 
veya açıkça kabul 
halinde 
tedbir

edilememezlikhaklarını düzenleyen (Unzulaessigkeit) 
kararı için hukuki himaye 

ihtiyacı eksikliğine dayanmaktadır(40). 
Kararlardan birkaç örnek:

geçici

(1) Bavyera Eyalet Hükümetinin, 
Federal Almanya Cumhuriyeti ile 
Demokratik Alman Cumhuriyeti arasında 
aktedilen Temel Antlaşmayı onaylayan 
kanuna karşı, geçici tedbir kararı 
verilmesine ilişkin istekte, Federal 
Anayasa Mahkemesi antlaşma kanununun 
anayasa uygunluğunu bütünüyle ele 
alarak tetkik etmiştir.

(2) Seçim Yayınları Kararında 
(CSU'nun VDR;a karşı geçici tedbir 
kararı verilmesi talebinde(3) ayrın
tıya inmeden yapılan tetkikte mahkeme, 
esas davada anayasa şikayetinin 
haklı nedene dayandırıldığını (Begrün- 
detheit) ihtimal dahilinde telakki 
etmektedir; Kurum, CSU'nun Bavyera 
Eyaleti dışında yayımlanması için 
verdiği reklam yayınını programdan 
çıkarmıştı, 
kampanyanın son aşamasında, kısa bir

etkileyici

Geçici tedbir kararının verilip 
verilmemesi gerektiği tetkikinin 
ağırlık noktası karar nedenlerinde 
bulunmaktadır: "Ağır sakınca", "tehdit 
edici güç", "diğer önemli nedenler" 
(aşağıda 4) ve ek olarak acele ted
birlerin değerlendirilmesinde "acilen 
zorunluluk" (aşağıda 5) incelenecek
tir. Buna karşılık esas dava başarı

olarak karar
Bir taraftan yoğun bir

ihtimalleri prensip 
şartı değildirler. Esas davaya ilişkin 
tedbirlerin anayasallığı

Buna ilişkin 
hukukuna taalluk

filmininreklam
fonksiyonunun hemen hemen olmadığı

isteniyor; diğer
taraftan da CSU'yu Bavyera dışındaki

Bavyera'da

sonucu
nazarı

itibara alınmaz(36). telakki edilmek
gerekçede, anayasa 
eden ihtilaflı sorunların genellikle 
çok yönlülüğü içerdiği, 
acelelik ihtiyacına 
bütün olarak tetkiki ve 
olarak da!) Anayasa 
etkenliliğine işaret edilmektedir.

eyaletlerde (CSU sadece 
aday göstermiştir) seçim kampanyası 
dışında tutmayı anayasal °lap* 
algılamak mümkün değildir goruşu 
işleniyor. Gerçi, biri yada diğeri 
belirli bir yerde seçilebilir olma 
larına rağmen, iki değişik reklam 
yaptıklarında. CDU/CSU grubunun 
avantajı yükselmektedir. jiukumetın 
teşkili amacıyla çoğunluğu elde 
etmede yardımcı olmak isteyen seçme 
nin iki partiden oluşan bu grup 
topluluğunun kendilerini nasıl tanıt
tıkları hususunda bilgi sahibi olm
hakkı vardır. Bunun için de hangi naKKi va edildiği önemli

karar ıçm 
bir

(politik 
Mahkemesinin

istinaden

{verbal) daima 
kalmıştır(37); 

davanın başarı 
fazla

Fed.An.Mah. fiilen 
bağlıbu prensibe 

ancak, de facto esas 
ihtimaline olduğundan 
vererek yaklaşmıştır. Sonunda, asim a 
biribirinden ayrı olan davaların^ 
gerekçelerinin ayırımının tam manasıy
la berraklaştırarak ele almak zor aşdavanın

önem

maktadır: Özellikle, . ,
tahmini (überschlaegig) tetkikinde, 
davanın başarılı olacağı neticesine 
varılıyorsa, kamu yararı nedenleri 
(hukuk devleti prensibi) muntazaman 
geçici tedbir kararı vermesine 
dayanak olacaklardır (38).
Yanında Fed.An.Mah., esas davaaa 
İptali istenen devlet^ İŞ .
^ayasaya açıkça aykırılığın1/ 
tedbir kararında "acilen zorunluluk
ile (Dringlichkei t) gerekçedendir
tedir; ayrıca bunun aksine,

esas ikameteyalette
değildir(42).

<3’ «“ST SESE —
edil iri iği ı 1,4-oH-i r Fertlerin

ill5kiUtopluma bağım huRuk pozls_
kişilikler ®lar sorununun,
yonlarınm himayesi
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riziko devletdurumdakalır. Bu 
aleyhine olur.1S69 yılındaki Mikrozensus Kararından

otomatik şekilde 
ve statistik imkanının

verilerinberi, 
işlenmesi
oldukça ileri bir gelişme göstermesi 
nedeniyle, özel şartlar altında 
tetkik edilme ihtiyacı ortaya atılmak
tadır. Anayasa aykırılık olasılığının, 
tahminen ve ağırlıklı Önemine istina
den senato çoğunluğu, daha sonra (ve 
böylece Verilerle İlgili Kanunun bu 
şekli ile nihai olarak) kanunu uygu
lama dışı bırakıyor.

(iptali(2) Müdahale edilen 
istenen) işlem, esas davada anayasaya

ancakaykırı olduğu ortaya çıkarsa, 
geçici tedbir kararı verilmezse, 
hangi sakıncalar husule gelecektir?

ardındaki muhakeme;
daha sonra anayasaya aykırı-

Bu formülün
şayet,
lığı ortaya çıkan bir devlet işlemine 
karşı, geçici olarak tahammülü iste
niyorsa, istemde bulunana hukuk 
devletince taşınamayacak bir sakmca- 

katlanmasının(4) Üstlendirme Kararında(5) 
Mahkeme, istikrar kazanmış içtihadına 
dayanarak geçici tedbir kararı vermeyi 
kabul etmemiştir; çünkü anayasa 
şikayeti esas dava itibariyle kabil 
edilmemektedir. Alman olmayan kamu 
iktidarının işlemleri hakkında müda
hale istemi ile ilgili olarak Alman 
Mahkemelerine müracaat için 
yolu mevcut değildir (Anayasa 93/l4a. 
19/IV maddeleri). Federal Hükümetin 
tutumuna gelince; şikayette bulunanın, 
hükümetin tutumundan dolayı ne bir 
zararı sözkonusudur, ne de hala 
hazırda direkt olarak bir etkilenmeye 
maruz kalmıştır (esas tehlike savunma 
paktına üye olmayan bir devletten 
gelmektedir). Mahkemenin görüşüne 
göre, anayasa şikayeti, bir taraftan 
şikayet olunanın doğruluğundaki 
eksikliği; diğer taraftan da şikayette 
yetki eksikliği 
edilmemiştir.

külfetine revanın
görülüp görülemeyeceğidir. Bu durumda 
riziko istemde bulunan aleyhinedir.

durumlarda istemde 
sakınca, 

nitelikte

Aşağıdaki
bulunan aleyhinde olan 
Mahkemeye taşınamayacak 
olduğu görülmüş olup, talep edilen 
geçici tedbir kararı verilmiştir:hukuk

- İstemde bulunanın tutukluluk 
haline son verilmiştir; çünkü tutuk
lama kararının hukuka aykırılığı(46) 
imkan dahilindedir.

- Bir yabancıya karşı alman 
gecikmeden ülke dışına çıkarma kara
rı, uygulama dışı bırakılmıştır; 
çünkü yabancı bir Alman vatandaşı 
ile evliydi ve tıp öğreniminin son 
aşamasında (bitirmek üzere) bulunu
yordu (47) .

- Bir televizyon oyun yayınının 
kişiliğe ağır bir tecavüz (kişilik 
hakkını ihlal) etmesi ihtimal dışı 
değildir (Lerbach-Davası)(48).

Diğer davalarda istemde bulunan 
aleyhindeki rizikonun Anayasa Mahke
mesince taşınabilir olarak görülmüş 
ve geçici tedbir kararı verilmesi 
istemi reddedilmiştir:

- Disiplin davasının başlamasına 
ve icrasına karşı geçici tedbir 
kararı verilmesi hakkmdaki Asliye 
Mahkemesi Başkanmın (Landesgerichts- 
praesident) isteği (kişiliği taciz 
etme ve diğer tahammül edilmezlikler 
dolayısıyla) reddedilmiştir(49).

- Birey, anayasaya aykırı bir 
kanunun uygulanmasından kaynaklanan 
ekonomik sakıncaları göze almak mec
buriyetindedir; geçici tedbir kararı 
verilmesi istemi reddedilmiştir(50)• 
Ancak fcu sakınca ekonomik varlığın

mucip olmamalıdır.
Fedakarlık sınırı aşıldığı takdirde

nedeniyle kabil

4. Ağır Sakıncaya Karşı Koyma 
(Abvehr schwerer Nachteile), Tehdit 

GücüEdici
drohender Gewalt),
Neden (anderer wichtiger Grund)

Önleme (Verhinderung 
Diğer Önemli Bir

a) Geçici tedbir kararı verilmesi 
"ağır sakıncaya 

içerdiği 
Fed.An.Mah. 

kazanmış içtihadında(45), 
karşı iki alternatifi

için önemli önşart, 
karşı koyma" kavramının 
kriterde bulunmaktadır. 
istikrar
biribirine 
muhakeme etmektedir:

(1) Geçici tedbir kararı verilerek 
edilen işlem, esas dava 

neticesinde geçerli olduğu anlaşılırsa 
hangi sakıncalar doğacaktır? Bunun" 
arkasındaki

müdahale

sorun şudur:
norm uygulama dışı bırakılır 
hükümet işleminin geçici olarak 
etkisizleştirileli açıklanır, ancak 
daha sonra devlet işlemlerinin hukuka 
uygun oldukları tespit edilirse 
devlet otoritesi bir kesilmeye maruz

Şayet bir
bir

yok olmasını

160



istenilen geçici tedbir kararı veril
melidir (50).

edilerek mutabakata varılmış olduğu
gibi, sonradan değişikliğe uğratıl
dı. Onay belgelerinin Mahkemece, 
geçici tedbir kararı ile durdurulması 
bugünkü bakış açısıyla düşünüldüğünde 
daha iyi olurdu.

b) Fed. An. Mah. Kanununun 32/1
maddesinde maddi koşullar farklılığın
dan "tehdit edici gücün engellenil- 
mesi" "ağır sakıncaların önlenmesin- . 
den" oldukça geri planda kalmaktadır. 
Doktrinde, bir politik partinin 
hükümet darbesi niyeti, hükümet
darbesi tehdidi, sabotaj, olası
somutlaştırmalar olarak nitelendiril
mektedirler. Her halükarda bu hükmün 
boş olduğu söylenemez: zira politik 
amaçların
şiddet kullanılması politik gerçeklik 
dışında değildir.

Bu davalarda fayda-zarar muhake
mesinin başarılı olduğu söylenmeli
dir. Burada, fayda-zarar muhakemesin
de sadece ferdi menfaat ve haklar 
değil, aynı zamanda kamu yararı da 
nazarı itibara alındığı açıktır. 
Sakınca ve yarar muhakemesi her iki 
taraf için de adil olmalıdır. Buna 
uygun olarak Fed. An. Mah. -az önce 
belirtilen kararın aksine(47)- bir 
yabancının ülke dışına çıkarılmasına 
karşı geçici tedbir kararı verilmesi 
istemini, kamu yararı nedenlerine 
istinaden
bulunanın bir Filistin terör örgütü 
ile bağlantılı olduğu şüphesi vardı. 
Bu kararı verirken Mahkeme, 
dışına çıkarma ile istemde bulunanın 
kişilik varlığına ağır bir saldırı 
olduğu (ve bunun devamlılığı), ülke 
dışından savunmanın çok güçleştiril
miş olacağı bilincindeydi.

reddetmiştir; istemde

erç e k i eş cir ilmesinde,
ülke

"Diğer önemli bir sebep" 
diğer farklı maddi 

halinde.
cî

maddi koşulu, 
koşulların 
genel bir kayıtlama mahiyetinde olup 
-özellikle birinci ve hakim durumda

mahkeme

uygulanmaması

hâlaÖzellikle bilinen 
tartışmalı olan(52)- (bugünkü bakış 
açısıyla)
olmadığı bir dava var; 
olan Temel Antlaşma

-ve
farklılık nedeniyle-olan

uygulamasında pratik bir anlam kazan
mamıştır (56) .

başarılı 
sözkonusu

muhakemesinin

İhtilafıdır. 
Hükümetinin Temel 

karşı

5. Acilen Zorunlu Olma (Dring- 
lichkeitsgebot)Bavyera Eyalet 

Antlaşmanın onaylanmasına 
geçici tedbir kararı verilmesi^ doğ
rultusundaki istemleri, 04.06.1973

18.06.1973

Geçici tedbir kararı için belir 
tilen şartların olması halinde, onun 
verilmesi hususu da kaide olarak 
"acilen zorunluluğu" oluşturmaktadır. 
Ancak böyle olması her zaman gerek- 

övel tetkikin yapılması luzumlu-
-be-

tarihli karar ve 
tarihli hükümle reddedilmiştir.

ilişkin 
tekabül

(53)
(54)
Mahkeme bu
bolümde, "kendi sahasına 
eden bilginin, politik oluşumları 
değerlendirmede yetersiz olduğunu 
bizzat ikrar etmiştir. Bununla bera 
ber bütüne ilişkin tetkikte, tekrar
lanarak geçici tedbir kararı veril
mesini içeren istemleri redde^ştır.

esasla ilgili hükümde,
' düzeltmek mecbu-

Federal Meclisçe 
ek bir

davada esasa mez; _
dur. Burada sorulması gereken, 
lirtilen maddi koşulların bulunmasına 

özel bir neden dolayısıyla 
tedbir kararı verilmesinin, 

gerektirip garektirme- 
aşağıdaki durumlarda

rağmen- 
geçici
zorunluluğu
diğidir. Bu, 
olasıdır:

Dalıa sonra 
antlaşma içeriğini 
riyetinde kaldı. Bu 
(Bundestag) Antlaşma Kanununa 
kayıt (Klausel) -tüm devlet organla 
rının Almanya birliğinin

mükellefiyeti-
durum iç politika 

anayasaya
Dış

- Esas dava kararı zamanında 
(rechtzeitig) verilebilirse(57);

başka hukuk yolu ile kafi 
temin edile-derecede hukuki güvence 

bilirse(58);kurulması
konma-

(Fed. An. Malı. içtihadında 
hPİİrtiidigi gibi) esas davaya ılış-
kin istem açıkça gerekçelendırılmemış
ise(59);

ve muhafazası
neden oldu. Busına

bakımından Onay Kanununun,
olarak görülebilir.

ise bu örnek, 
takdirde-

uygun yorumu 
politika bakımından 
-bir ekol oluşturduğu 
Federal Almanya Gimhurıye .
güven zedeleciUğe^cıP 
Zira, sonunda antl^a. müzakere
Alman Cumhuriyeti (DDR) ı

İkincisine taal- 
ilişkin olarak "Spie- 

Fed.An.Mah., 
hukuku

Bu durumlardan 
luk eden hususa
cjet-Davasında" (60) 
basın hürriyetinin anayasa
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tespit etmiştir. Durum, hukuki 
gerçek bir çeşitlilik gösterebil-■ 
Karar, davaya ne 
ne de yetkili olarak davaya katılma 
yan kişilere ilişkin şekilde alına
bilir. Buna dayanarak Fed.An.Mah., 
dava ile ilgili olaylara katılanlar- 
dan (Sachverhalt-Beteiligten) söz 
etmektedir.

Fed.An.Mah. hükmünde -bu hususta 
prosüdüral genel prensip sözkonusudur- 
istemde bulunanın istemde belirttiği 
amacına bağımlıdır, istenen tedbir
lere değil (karş., İdari Usul Kan. 
123/III ve Medeni Usul Kan. 938/1 
maddeleri). Amaca ulaşmak için hangi 
kararların gerekli olduğunu, Mahkeme 
kendi serbest takdirine göre belirler.

3. Federal Anayasa Mahkemesi 
Karar Verme Alanının .Sınırları

Geçici hukuki himayenin özel 
fonksiyonu ve politik süreçteki özel 
görevinden başka Fed.An.Mah. karar 
serbestisine aşağıdaki sınırlamalar 
oluşmaktadır.

bakımından öneminin anlamına binaen 
"meselenin 
onaylamış, başka hukuk yolunda çare 
aranabilmesi olanağına rağmen, geçici 
tedbir kararı verilmesi için davayı 
gerekçelendirilmiş telakki etmiştir. 
Dava (itiraz), arama emrinin icra 
tarzına ilişkindi. Burada istemde 
bulunan Spiegel yayımcısı, Federal 
Adalet Bakanlığı ve Federal Başsav
cılığın tasarruflarına karşı, ceza 
usul hukukuna istinaden hukuk yoluna 
başvurarak; ilk derece mahkemesinde 
olası bir başarısızlıktan sonra 
Federal Yüksek Mahkemeye (BGH) müra
caat edebilirdi (Ceza Usul Kanunu 
(StPO) 304. maddesi). Haklı olarak 
Fed.An.Mah., Anayasanın 5/1 maddesin
de demokrasinin korunması için tesis 
edilen temel hakkı, o derece önemli 
telakki etmiştir ki, hukuki himayesi
ni, diğer hukuki çarelerin olması 
halinde de reddetmek istemiyordu.

zorunluluğunuacilen
etkide bulun..’

V. Dava Süreci ve Hüküm (Gang 
des Verfahrens und Entscheidung)

1. Yetki ve Dava Süreci
a) Mahkeme, kaideten istemde 

bulunanın istemi dışına taşarak 
tedbirlere ilişkin düzenlemede bulun
mayacak. Her ne kadar bu zamana dek 
geçici tedbir kararı verme sürecinde 
az da olsa "obiter dicta" (Mahkeme 
kararlarında farklılık) 
de, her ihtilaf konusu dava, -gerek 
acele, gerekse esas davalarda- karar 
içeriğinde kendisince "doğru ve 
anayasaya uygun" bulduğunu ayrıntılı 
şekilde belirlenme tehlikesini bera
berinde getirmektedir.

prensibi (Verfügungsgrundsatz) 
ve niteliksel yararlı

Esas davada karar veren Senato 
yetkilidir (Fed.An.Mah.Kan. 14/1-2 
maddesi). Fed.An.Mah. Kanununun 32. 
maddesi karar verme hususunda özel 
bir hüküm ihtiva etmektedir: 
karar verecek durumda

Senato 
(nisapta)

olmadığında, özel acilen zorunlu!uk- 
ta, geçici tedbir kararı üç hakimin 

°irossı ve oybirliği ile verile— 
bilir. Ancak bu karar bir ay geçtik
ten sonra yürürlükten kalkar.

yaptı ise

Anayasa şikayeti
geçici tedbir kararı verilmesi için 
Fed.An.Mah. Kanununun 93a

davasında Burada tasarruf
niceliksel, . .. maddesi 

geçeriıdır: Özel bir "hakimler komis
yonu" "süzgeç fonksiyonu" (Sieb-Funk- 
tion) icra eder(61).

sınırı gösterebilir.
b) Geçici tedbir kararı davasın

da Mahkeme,
tariumu (esas davaya ilişkin malzeme) 
ile yetinmelidir. Her şeyden önce, 
nitelik bakımından esas davada,

şekilde tedbirler alacağı
hakkında, geçici tedbir 

alabilmelidir. Bu, anayasa
yargısının önemli işlevsel sınırıdır. 
Anayasada (Temel Yasa) anayasa yargı-

ln1 us^un 9uç olarak (supremat) 
juzenlenmiş olması, Mahkemenin kendi 
kararrnı parlemento, hükümet 
diğer davaya katılanlar ması 
Mahkeme,
esas davada (Fed.An.

„ ^ Fed.An.Mali. 
Kanununun 24. maddesi, açıkça gerek- 
çelendirilmemiş kabul edilemez dilek
çelerin reddinin olanaklı

esas dava intstrumen-

,, , — olmasına
istinaden uygulama alanı bulmaktadır. nihai

hususlar
kararı

/m ^ sözlü bir görüşmeye gerek yoktur. 
(Fed.An.Mah.Kan. 32/11 md.). Bu 
hukum, tarafların daha önce görüşle- 
rmı yazılı şekilde açıkladıklarında 
özel bir anlam içermektedir.

2. Hüküm
Fed.An.Mah. veya 

yerine koy- 
anlaşılmamalıdır. 

denetimine ilişkin 
.Mah.Kan. 76 vd.

Kanununun
geçici tedbir kararı 

"durumun" düzenlenmesi
32/1 
ile 

gereğini
maddesi, anlamındabir norm

162



ile 80. vd. maddeleri) bir
kısmen (teilweise) iptal edebilir 
geçici tedbir kararı davasında da 
normlar hakkında önleyici (repressif) 
nicelikte iptal kararı alabilir' 
yeni hukuk kuralı koyamaz.

normu başvuran, ya istemde bulunduğu hukuki 
himayeyi elde etmektedir, ya da esas 
davadaki kararı beklemek mecburiye
tindedir . İtiraz hakkının bu tarzdaki 
sınırlandırılması 
sayıda), anayasal şikayetlerin sürat
le neticeye bağlanması amacına hizmet 
etmektedir.

b) Fed.An.Mah. 
maddesi başka bir yönden ele alın
dığında, itiraz hakkına sahip konumda 
olanlar konusuna ilişkin olarak açık 
değildir. Bir hukuki ihtilafta, bir 
başka mahkeme önünde kaybeden (Der 
Unterlegene), anayasa şikayeti ile 
tehdit edici icraya karşı (gegen 
drohende Vollstreckung), geçici 
tedbir kararı verilmesi isteminde 
bulunduğunda nasıl davranılacaktır 
(An. 19/IV mad.)(2). Önceki kararla 
yararlanan (Begünstigte), istem 
üzerine verilen geçici tedbir kara
rına karşı itiraz edebilir mi?

(oldukça kabarık

Bu işlevsel sınırlara Fed.An. 
gelirlerin eşler için 

bölüştürülmesi
M ah. , 
yarıya yarı

davası ile 
ilgili kararında ihtimam göstererek 
riayet etmiştir(62); bu hususta 218. 
madde (Paragraph 218) kararı (63) ile 
girişi sınırlama 
hükmü (64) daha az inandırıcıdırlar. 
Özellikle yüksek okula giriş kriter
leri ve bağlantılı olarak yüksek 
okula girişe ilişkin usul hakkında 
Fed.An.Mah., ayrıntılara kadar inen 
yedek yasa koyucu (Ersatzgesetzgeber) 
rolüne girmiştir(65). Burada kuvvet
ler ayrılığı sisteminde Federal

fonksiyonu

Kanununun 32.

(numerus-clausus)

MahkemesininAnayasa
çekirdek sorunu ortaya çıkmaktadır: 
Anayasanın öngördüğü hukuk devleti, 
"hakim devleti" (Richterstaat) değil 
(66), demokratik parlementer kanım 
devletidir (Gesetzesstaat).

Fed.An.Mah. Kanununun 32/III-2 
maddesi metnine göre bu mümkündür. 
Çünkü anayasa şikayetinde bulunan o 
değildir. Bununla beraber kararın 
problematik 
Davayı kaybeden esas davaya -anayasa 
şikayeti davasına- katılmamaktadır. 
Fed.An.Mah. Kanununun 94/III madde
sine göre, sadece düşüncesini açık
lama hakkına sahiptir. Fed.An.Mahke
mesi itiraz

söylenemez:olmadığıc) Fed.An.Mah. Kanununun 32/1 
özellikle düğümlenen 

("ağır sakıncaları 
önlemek") ve geçici tedbir kararın
daki hukuki himayeye riayet edilmeli
dir. Karar, 
kapsam olarak da o derece düzenlen
meli ve o süre muhafaza edilmelidir

önlenmesinde 
gerektirsin.

maddesinde 
karar nedenine

o derece yeterli olmalı, davayahakkını esas
katılaniarla sınırlandırmıştır(69);
burada, bizzat anayasa şikayetinde 

Fed.An.Mah. Kanununun 94/Vki, ağır sakıncanın 
acilen zorunluluk onu 
Bu her geçici tedbir kararının ağır

zaruri,

bulunan,
maddesine göre sözlü duruşma hakkına 
sahip değildir; daha çok sadece 

dahil olan anayasal organlar 
bu imkandan yararlanabilirler. Böy-

şıkayetınm 
Böyle 

maddeye 
sadece düşün- 
sahip olana 
sözlü duruşma

önlemede uygun ve 
dar anlamda orantılı olmasını, 

(mümkün olan daha 
sebep olmamayı

zararı 
ayrıca
başka bir yerde 
büyük) bir zarara 
içermektedir.

davaya
gerçekte anayasa

if ade edilmektedir.
32/111-3

lece, 
muhtevası 
düşünüldüğünde, 
qöre, itiraz yetkisinin 

hakkına4. İtiraz (Widerspruch) açıklamacea) İtiraz, geçici tedbir kararı 
davasında kanun yoludur (RechtsmıtteJ.). 
Fed.An.Mah. Kanununun 32/III madde 
sine göre, geçici tedbir 
davasına katılma hakkı olan fr • 
itiraz hakkına sahiptir. 
neticesi, sözlü duruşmanın ("undlıcne 
Verhandlung) yapılmasıdır. X ...
itiraz, başka dava türlerinde görül
düğü gibi, sözlü duruşma yapılması
isteminin bir çeşididir. ■ 'tin_ 
Kanununun 32/111-2 .
de bulunanı itiraz ha . *luna 
tutmaktadır: Anayasa şikayeti y

halinde, ona 
bulunması olanağını doğurur, 

bizzat anayasa şikaye- 
bir talep

tanınması 
talebinde 
buna karşılık

bulunanınkararı böyle 
gerçekte şikayet 

ifade
tinde

«2 beraber ta*» 

önünde elde «bl * önünde
kaybedenin anayasa f ̂ ayet1 9
bulundurulduğunda, sılanın

Bu,

keme

163



ilişkin karar verilene kadar uzatıl-
zamanligi" mülahazası, ilk davada galip 

gelenin istifade etmesini gerektir
mektedir. Buna (ilk davada galip 
gelene) Fed.An.Mah. Kanununun 32/III- 
3 maddesine istinaden itiraz etme 
yetkisi tanınmadığında; gerçi, sonuç 
davada kaybeden anayasa şikayeti 
yoluna gider ve geçici tedbir kararı 
verilmesi isteminde bulunur, böylece 
insiyatifi ele alırken, galip gelen 
tarafın düşüncesini açıklama hakkının 
olduğuna işaret edilmelidir.

Doğru telakkiye göre(69), silah
ların eşitliği bakış açısı, sonucu 
etkileyebilmelidir. 0 usul hukukunun 
bütününe ilişkin önemli hukuk devleti 
prensibidir(70). İlk davada yararla
nana da itiraz hakkının tanınması, 
dilekçe ve şikayet hakkı bakımından, 
İdare Usul Kanununun 80 V, VI ve 6. 
maddelerine uygun olarak idari bir 
işlem neticesinde çift tesirli yarar
lanma, geçici hukuki himaye konusunda 
Fed.An.Mah. Kararının mantıki bir 
gelişimi olmalıdır(71).

maktadır(72). Böylece, çoğu
Fed.An.Mah. Kanununun 35/1 maddesinde 
öngörülenden daha uzun müddet yürür
lükte kalmaktadır ve bunun da sakm-

Geçicicasız olduğu söylenemez, 
tedbir kararının vaktinden önce üç ay 
için ve ondan sonra ayrıca üç ay 
tekrarlanıp tekrarlanmamasınm mümkün 
olduğu hususu şüphelidir, 
düzenleme, usul amacının 
sebeplerine istinaden 
istisna olarak kalmalıdır. Uzatma

Geçici 
muhafazası 

tekrarlanma

otomatikman konmamalı, zincirleme 
kararlar verilmemelidir(73).

32/V-2 madde, geçici tedbir 
kararının tekrarlanmasında üçte iki 
çoğunlukla karar verme gereğini 
öngörmekle, süratle tekrarlanma 
kararı vermeye belirli etkide engel
leyici fonksiyonu ifa etmektedir.

Genel olarak Fed.An. Mahkemesi
nin kapasitesinden fazla işle uğraş
maya maruz bırakılması ve buna isti
naden davaların uzun sürmesi, geçici 
tedbir kararı verilmesi davasına 
zararlı etkide bulunduğu 
edilmektedir: Gerçi
birden fazla olması geçersiz değil
dir, ancak halihazırdaki mahkeme 
pratiğinde olduğu gibi de adet haline 
gelmemelidir.

6. Geçici Tedbir Kararının
Tekrarlanması tespit 

tekrarlanmanınFed.An.Mah. 35/1Kanununun
maddesi geçici tedbir kararının üç 
aydan sonra yürürlükten kalkacağını 
öngörmektedir. Fed.An.Mah. pratiğinde 
ise geçici tedbir kararı esas davaya

Dip no 11 arı
(1) BVerfGE 64,67= 
Nr.3; 
nız,
Nr.l

JuS 1983, 713 
nihai kararla da karşılaştırı- 

BVerfGE 65,
vgl.(krş.) Ule, VerwProzR 8.Aufl. 
1983, 347 ff.; Redeker, ZRP 1983, 149 
ff.; Kopp, VwGO, 8.Auf1. (1983),
47,80. 123. maddeler; Hoppe, BVerfGE 
und GG I, und die Kommentierungen 
Art. 47 VwG0. Kopp ve Eyermann-Fröh- 
ler'de olduğu gibi 
(1980); Redeker- 
7. Auf1. (1981)
VwGO, 3.Auf1.
1982) VGH Kassel,
(Özellikle idari 
maddesi hakkında).
(7) Grundsky, Grundlagen des Ver- 
fahrensR, 1970, S.221.
(8) BVerfGE 36.1=JuS
(9) BVerfGE 39,l=JuS 1975,
(10) Bu konuda Bryde, Verfassungs- 
entwıcklung, 1982 S.147

1= JuS 1984, 298

(2) BVerfGE 62 
Nr.2.
(3) BVerfGE 63,254; 
NJW 1984, 719.

l=JuS 1983, 799 zu

VwGO, 8.Auf1.
von Oertzen, VwGO, 

ve Schunke-De Clerek, 
(1977

krş. BVerfGE,

(4) BVerfGE 65,101.
(5) BVerfGE, NJW 1984, 601.

mit Nachtrag 
DVB1 1966, 451 f. 

Usul Kanununun 123.(6) Eyaletler anayasa yargılaması ve 
orada öngörülen geçici tedbir usul
leri, karş., Friesenhahn, in BVerfGE
»«i1.?6. S- 748; ayrıca Bachof- 
Geck-Schmıdt-Stark-Stern (HrSg) 
Landesverf assungsgerich tsbarkeit 
°J“. 1984. İdari Yargılama
Kanununun (Vwoo) 80/lv.v, 47/VIl ve 
123. maddelerindeki davalar

1973,714 Nr.l. 

323 Nr.l.
3

Usulü

için ff.
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Rechtsschutz, 1967, S.1 ff-
(24) BVerfGE 12,
Nr.2
(25) Bunun için Bauer (o.Fussn. 
S.16f.;
einstweiligen Rechtsschutzes, 
S.löOff.
(26) BVerfGE

durum tahmininin gerçek-
Federal(11) Hal ve 

ligi 36-JuS 1961, 233sözkonusu olduğunda, 
Mahkemesinin Temel Andlaşmaya

hakkındaAnayasa
ilişkin hükmü (dipnot 8) 
şüphe belirtilmesi gerekir. Eyaletler 

ile dünyanın en iyi 
sınırı olan (DDR)

23),
desGrundlagenLeipold,sınırarası

tahkim edilmiş 
Demokratik Almanya ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti sınırını mukayese etmek, 
politik gerçekliği realist olarak 
açıklamak demek değildir. (Bu konuda 
doğrusu Zv/eigert'e bakılabilir in: 
BVerfG und GG I, S.74); Hakim ihti- 

ile numerus-clausus hükmünde
674 Nr.l

1971,

7,367 (371); 8, 42
(44); 12, 36 (40)-JuS 1961,233 Nr.2

(yukarda dipnotu 13)(27) Klein 
Rdnr.1
(28) Ancak Federal Anayasa Mahkemesi 

bizzat kendisi tarafından
yatı
(BVerfGE 33, 303= JuS 1972,
-H. Weber, Rspr. z.
Art.12 Nr.15) haklı olarak yokluğu 
hissedilmiştir. 
ları ile Karpen, Hochschulzugang in 
den USA und der BRep Dtschld.1980, 
S.138).

(BVerG),
belirlenen prensibe her zaman uyma
mıştır: bkz. BVerfGE 3, 267 (280f.), 
mantıki inandırıcılığa dayanan iddia- 

istenmesine ilişkin olarak bkz., 
BVerfGE 3, 267 (280f.)

VerfR II. 1977,

(Bu konuda ayrıntı
nın

(29) BVerfGE 23 (40)Q2) Hesse, in: Festschr.f.H.Huber,
Bern 1981, 
richterlicher
political-question-Doktrin 
Rspr. des amerik. Supreme
1965; Laurence H.
Constitutional Law,
S.20 ff.
(13) Klein, in:
treu-Klein-Ulsamer,
Art. 32 Rdnrn. 32ff.
(14) Erichsen, in: BVerfG und GG I,
S.172.

37'nci
eyalete

(30) Federasyon, anayasanın 
dayanarak bir

S.261 ff.; Scharf, Grenzen 
Veranv/ortung. maddesine

karşı federal zorlayıcı yola başvur
duğunda, Federal Anayasa Mahkemesine 
Federal-Eyalet anlaşmazlığına isti- 

ihtiyacında değildir
BVerfGE 3,

Die
in der 

Court, 
Triebe, American 

Mineola 1978, naden gitme 
(md.ĞB ff. BVerfGG) vgl.
52Maunz-Schmidt-Bleib- 

BVerfGG, (31) BVerfGE 4, 110
(32) BVerfGE 18, 151.
(33) BVerfGE 64, 67-JuS 1983, 714
Nr. 3-Voikszaehlung.

1979

BVerfGG, 
Art.32

(15) Leibholz-Rupprecht,
1968 (mit Nachtrag 1971),
Rdnr.1
(16) Ab BVerfGE 1, 85 (86) bis BVerfGE
40, 179 (181); Nachw. bei Erichsen
(o.Fussn.14), S.173 Fussn.24.
(17) Lechner, BVerfGG, 3.Aufl. (1973) 
Art. 32, S.237 ff.

Drews-Wacke-Vogel-Martens, 
Allg. PolizeiR II, 

(1977), 117 ff. insb. 121.

(34)
Gefahrenabwehr, 
8. Aufl.

(35) BVerfGE 14,11
(36) BVerfGE 3,41 (44); 20, 363; 33, 
195 (197)
(37) Sonunda böyle, BVerfGE 64, 
67=JuS 1983, 714 Nr.3 Volkszaehlung.

(38) Daha önce böyle, BVerfGE 3, 276 
(280)
(39) BVerfGE 37, 324

(40) BVerfGE 7, 367 (371)

(41) BVerfGE 35, 193=JuS 1973, 719
Nr.5

(42) Krş. esas davada sadece usule 
ilişkin farklı karar, BVerfGE NJW 
1984, 719

(43) BVerfGE 64, 67 (70)=duS 1983 
714 Nr.3

(18) Ule (o.Fussn.6), Art.28, S.133
ff.
(19) Erichsen (o.Fussn.14), S.177; 
a.A.das BVerfG in st.Rspr.mit E 1, 
281; Geiger,
Anm.5; Klein (o.Fussn.13), Rdnr.26.
(20) BVerfGE 18,288 (300); 40, 296
(309) - JuS 1976,117 Nr.3.

(21) Erichsen (o.Fussn.14), S.178 m. 
Nachw. in Fussn.50.
(22) BVerfGE 14, 192.
(23) Bauer, Studien zum einstweiligen

BVerfGG, 1952 Art.32
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BVerfG und GG I rin:(61) Zachner,
S. 396 f.
(62) BVerfGE 61, 319
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HUKUKU ile REKABET HUKUKU AÇISINDAN 
MARKA ve KORUNMASI

MARKA

Prof.Dr. Merih Kemal OMAG
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

yansıyacak riziko- 
mamule uygulanacak fiyat 

politikasını kontrol etmekten aciz 
kalmıştır. İşte bu noktada teşebbüs 
sahibi, mallarının sürümünün kontro
lünü yapabilmek, kendisini yabancı 
piyasalarda tanıtabilmek, mallarının 
menşeini ve kalitesini garanti ede
bilmek, pazarlama aşamasının riziko
larını asgariye indirebilmek için 
yeni bir araç keşfetmiş ve buna 
marka demiştir.

Marka, markalama ve marka poli
tikası , işletmecilik ve pazarlama 
faaliyetleri içerisinde bulunan dört 
değişkenden (:mamul, yer, surum, 
fiyat) birincisi olan mamul ve 
planlanması aşamasında yer 
almaktadır(1). Mamul planlaması 
aşaması da kendi bünyesi içinde üç 
ayrı faaliyet devresini kapsar: 
Şekil tespiti, ambalajlama, marka
lama. Markalama; tüketiciye, üretilen 
mamulü tanıtmak, benzerlerinden 
ayırdedilmesini sağlamak faaliyetini 
kapsar. Görülüyor ki, marka kesin 
olarak üçüncü faaliyet devresinin 
konusunu teşkil eder(2), İktisat ve 
işletmecilik alanında bu kadar önemli 
bir müessese olan markanın kendisine 
izafe edilen fonksiyonları ifa ede
bilmesi için hukuk düzenince korun
ması gerekir. Bunda marka sahibinin, 
müşteri muhitinin ve milli ekonominin 
yararı vardır. Bunu temin için Marka
lar Hukuku ile Rekabet 
çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Bu incelemede

I. GİRİŞ (Konunun Takdimi)
Marka çok eski zamanlardan beri 

ekonomik, hayatın asli bir unsurunu 
teşkil etmektedir. Çinliler, Fenike
liler, Grekler ve Romalılar markaya 
gerekli önemi veren milletler arasın
da gösterilebilirler. Orta Çağdaki 
"Korporatif Marka" uygulaması, mar
kaya o devirlerde verilen önemi 
açıkça ortaya koymaktadır.

Günümüzdeki teknik gelişmeler 
neticesinde ulaşım imkanları geniş 
çapta artmış, mesafe kavramı kısal
mış, bütün bunlara paralel olarak da 
ekonomik gelişme yeni bir görünüm 
kazanmıştır. Halen bir ticari ve 
sınai teşebbüsün iş sahasının sınır
ları bulunduğu yer, kasaba, şehir 
veya ülkede kalmayıp, diğer ülkeleri 
de içerisine alan havzalar, kıtalar 
ve nihayet tüm dünya ile çizilmiş 
bulunmaktadır. Teşebbüs erbabının 
ekonomik gelişmeler icabı, küçük 
işletmeden büyük işletmeye, hayatını 
idame

imalat aşamasına 
lan ve

ettirmeye yarayan sınırlı 
üretimden kapitalist düzene ve toptan 
imalata geçtiği bir vakıadır. Bu 
vakıa, üretilen mahsullerin sürümünü 
sağlıyabilmek için çeşitli mahreçler 
aramak ve bunları geliştirmek zorun- 
luğunu doğurmuştur. Bu sebeble iş 
sahası genişlemiş, dünya piyasalarına 
açılan teşebbüs sahibi tüketici ile 
doğrudan doğruya teması kaybetmiştir. 
Teşebbüs sahibi ile tüketici 
birtakım aracılar girmiştir. Bu 
durumda sanayici mallarının akıbeti 
hakkında bilgi 
kaldığı gibi, 
gösterdiği

arasına
Hukukunda

edinmekten mahrum 
aracıların faaliyet 

pazarlama aşamasından
itibariyle 

Ticaret 
markanın

esas
Markalar Kanunu ile Türk 
Kanununu nazara alarak.
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ayırt edilmesinive hizmetlerden 
sağlayan işaretlerdir"(4).

2- Markanın Şekli ve Nitelikleri
A- Markanın Şekli 

Hukukumuzda hangi işaretlerin 
marka olarak seçilebileceği ve tescil 
edilebileceği konusunda temel 
olarak serbestlik 
Bununla birlikte Markalar

tanımı, nitelikleri, türleri, fonk
siyonları , benzeri işaretlerden 
farkı, ile markalamada kullanılan 
sistemler ve markanın korunması 
konularına temas edilmeye çalışıla
caktır .

ilke
geçerlidir. 

Kanununa
II. MARKA

1- Markanın Tanımı
Bir teşebbüs sahibi kendi gayret 

ve bilgisi ile imal ederek piyasaya 
sürdüğü mallarının rakip müessese- 
lerin mallarından kolayca ayırt 
edilmesini arzu eder. Bunun için 
teşebbüs sahibi, ister sanayici 
olsun, ister tacir, esnaf veya 
ziraatçı olsun, mamulünün üzerine 
kendisine ait ve kendine özgü bazı 
ayırdedici işaretler koymak ihtiya
cını hisseder. Diğer yönden piyasa
daki tüketici kitlesi de malın hangi 
teşebbüs sahibi tarafından yapıl
dığını o işaretler sayesinde tespit 
eder ve bir defa bu suretle tanıdığı 
malı her zaman satın almak ister.

İşte, teşebbüs sahibi tarafından 
piyasaya sürülen mallar üzerine 
konan tanıtma işaretlerine MARKA 
denir. Bu verdiğimiz izahatle marka
nın kaba bir tanımını yapmış olmak
tayız.

göre:
-Mal ve ambalaj üzerine konula

mayacak nitelikte olan işaretler,
-Beşten fazla kelimeyi kapsayan

işaretler.
-Sırf belirli bir renkten, tek 

bir harften, rakkam veya rakkamlardan 
ibaret olan işaretler, 
marka olamazlar (Marka K. m.4.a.b.c.)
(5)(6).

B- Markanın Nitelikleri 
İyi markalar malı anlatan 

ve kolay hatırda kalan ibare ve 
işaretlerdir. Zamk için Tut , deter
jan için Kar, diş ilacı için Dişi- 
n o 1 markaları buna örnek olarak

İşletmecilikgösterilebilir(7). 
ilkelerine uygun iyi bir markanın 
aşağıdaki nitelikleri haiz olması 
gerekir:

-Marka kısa, basit, okunması ve 
yazılması kolay olmalıdır.

-Markanın tanınması ve hatırlan-3 Mart 1965 gün ve 551 sayılı 
Markalar Kanununun I. maddesine 
göre: "Sanayide, küçük sanatlarda, 
tarımda, imal, ihzar, istihsal olunan 
veya ticarette satışa çıkarılan her 
nevi emtiayı başkalarmkinden ayırt 
etmek için tu emtia ve ambalajı 
üzerine konulan, emtia üzerine konu- 
lamadığı takdirde 
konulan

ması kolay olmalıdır.
-Marka söylendiği zaman hoş bir 

akis bırakmalı ve telaffuzu kolay 
olmalıdır.

-Marka yalnız bir tek şekilde 
telaffuz edilmelidir.

-Marka çok uzun süre dayanabil- 
meli ve her zaman için geçerli ola
bilmelidir.

-Marka, mamulün ambalajlama ve 
etiketleme sorunlarıyla uyuşabilmeli- 
dir.

ambalajlarına 
ve bu maksada elverişli 

bulunan işaretler" MARKA sayılır.
Doktrinde kanuni tanım yeter

siz ve ifade itibariyle çapra
şık bulunmakta, bu tanım yerine, 
Milletlerarası Ticaret Odasının 1959 
yılında yayınladığı "Markalar, Tica
ret Unvanları ve Haksız Rekabete 
Dair Örnek Kanun'daki tanım tavsiye 
edilmektedir. Bu tanıma göre, bir 
kimsenin mallarını diğerlerininkinden 
ayırmak maksadıyla mal üzerinde veya 
mala ilişkin olarak kullanılan

-Marka, başka işletmeler tara
fından kullanılamayacak nitelikte 
olmalıdır.

-Markanın üzerine konulduğu 
mamul ihraç edilecekse, her lisanda 
söylenmesi kolay olmalıdır.

-Marka müşteri üzerinde olumsuz 
Gücendirici veetki yaratmamalıdır, 

kaba olmamalıdır. 
-Marka satışı

veya
kullanılacak olan herhangi bir işa
rete marka denir"(3).

Bizim
ilham ve imâ

etmelidir.
benimsediğimiz 

göre: "Marka, bir mala 
muhafazasına bağlı veyahutta 
hizmete ilişkin olup, bu mal veya 
hizmetin yabancı menşeli başka mal

tanıma -Marka her çeşit reklâm faali
yetine kolaylıkla uyabilmelidir. 

kalitenin
veya onun 

bir -Marka 
olmalıdır. belirticisi

Piyasadaki iyi markalara örnek
6



sürülmüş olduğunu gösterir.
birpiyasaya

Sanayicinin, iyi ve ayıpsız 
şekilde teslim etmiş olduğu mamulu- 

ticari işletme tarafından tüke
ticiye aynı şekilde ulaştırılması

kullanılması
gerçekleştirilebilir.

markalarını koymakla bir
Zira,

sayılmaktadır: 
Caterpillar , 

frigidaire ...

şu markalarolarak
coca-cola ,
r i n s ° , . . ...
vs. İyi bir markanın seçimi işlet
meciye düşen bir görevdir. Nitekim, 
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir 

müessesesi çıkaracağı yeni 
mamul için marka seçerken müşterile—

(:Preference

nün

bu markalarınancak
sayesinde 
Tacirler
sorumluluk yüklenmiş olurlar. 
tüketici kitlesi bilir ve varsayar 
ki, o tacir markasını ancak denenmiş, 
tanınmış, tutunmuş ve kalitesi garanti 
olan mallara koymaktadır. Fabrika ve

birbirlerini

sabun

rini bazı testlere 
Test) tabi tutarak onların gözlem ve

faydalanma yolunuyardımlarından 
tutmuştur(8).

3- Markanın Türleri
A- Markalara Kanununa Göre 

Markalar Kanununa göre markalar
markaları,ticaret

tamamlayan ve ç i f t e 
teşkil eden iki marka türüdür(12). 

Hizmet
: Bu markalar bir teşebbüsün hizme
tinin diğer teşebbüsün hizmetinden 
ayırt edilmesine yardım eder. Hizmet 
markaları hizmetin eseri olan mal ile 
birlikte mütalaa edilebileceği gibi 
mallarla ilgisi olmayan, kendisini 
mala bağlamayan hizmet markaları da 
mevcuttur. Örneğin, Yapı ve Kredi 
Bankası' nm leyleği bu cins bir 
hizmet markasıdır(13)(14).

garanti
üç türdür:

MarkalarıMarka : Bu tür 
tüzel kişiler

Ferdi
marka gerçek veya 
tarafından "münferiden ve müstakilen" 
kullanılan markadır (Bkz. Marka K. 
m.2.ah

Marka Bu-Müşterek 
tür marka gerçek veya tüzel kişilerin 
bir tüzel kişilik meydana getirmeden 
aralarında akdettikleri sözleşme ile 
aynı veya benzeri emtia için ayrı 
ayrı kullandıkları aynı 
(Bkz. Marka K. m.2.bh

markadır
4- Markanın Fonksiyonları 

A- işletme AçısındanBirlik Markası : 
Bu tür marka, tacir, sanayici, zira
atçı ve esnafın ortak menfaatlerini 
korumak için meydana getirilmiş ve 
tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş 
tarafından 
(Bkz. Marka K. m.2.c). Bu tür marka
lar malın esas markasına ilaveten

GöstermeMenşe
(Fonction 

P r o -
Fonksiyonu 
d ' Indication d e
v e n a n c e ) Marka herşeyden 
evvel bir malın hangi müessese tara
fından imal olunduğunu, piyasaya 
sürüldüğünü veya bir hizmetin hangi 
müessese tarafından yerine getiril
diğini göstermeğe yarar. Marka tu 
suretle teşebbüsü işaret ederek mal 
ve hizmeti ferdileştirmiş olur. 
Bunların tercihinde ayırt edici bir 
rol oynar. Bizatihi teşebbüsü işaret 
eden tanınmış markada bu fonksi
yonun önemi daha ziyade anlaşılır.

Tanınmış marka hariç, 
artık markaların bu fonksiyonu eklemini 
kaybetmiştir. Zira halk artık malın 
hakiki menşeini araştırmayı bir 
kenara bırakmıştır. Tüketici, muayyen 
kalitedeki malın muayyen bir marka 
altında satıldığı varsayımına daya
narak, kalite, 
yerine bizatihi markanın kendisini 
tercih etmekte ve seçimini

kullanılan markadır

konulur(9). Bir meslek grubuna ait 
bu tür -(:koliektif)- 
müşteri
garantisi ve mamulün haki
kiliğini temin ederler(10).

B- Kullanım Alanı Kriterine 
Göre

Fabrika Markaları 
: Malların üretimi ile ilgili bu tür 
markalar, malın hangi müessesede 
imal edildiğini gösterir. Sanayici, 
tüketiciye, satışa arzedilen mamulün 
kendi fabrikasında tatbik edilen 
usul ve metodlarla üretil
diğini bu marka vasıtasıyla garan- 
ti etmiş olur. Tüketici, üreticinin 
sanayi kapasitesi ve üretimde göster
diği ihtimam hakkında bu marka ara
cılığıyla bilgi sahibi olur(11).

Ticaret Markaları 
: Bu tür markalar, üretilmiş bulunan 
malın dağıtım ve sürümünü üzerine 
alan ticaret erbabı tarafından konur 
ve malın hangi müessese tarafından

markalar,
kalitemuhitine

bu gun

mal ve üreticinin

ona göre
yapmaktadır. Markaya itimat, kaliteye 
ve onu yaratan teşebbüse 
demektir. itimat

Ayırt Edici
: Aynı mal ve hizmetleri 

birbirlerinden ayırt etmek imkanını

Fonksiyonu
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mal veedici olduğu takdirde, o 
hizmetlerin aranmasına ve satın alm- 

edilir. Dolayısıyla
sağlamayan bir işaret marka addolu
namaz. Markanın bariz niteliği ve 
fonksiyonu mal ve hizmetleri şah
sileştirerek 
ayırt edilmelerine araç olmaktır.

Reklam Fonksiyonu 
: Marka mamulun halka tanıtılmasında 
bir yardımcıdır. Marka bu fonksiyonu 
ile tüketici kitlesinde bir talep 
yaratır. Tüketicileri alış verişe 
yönelterek işletme sahibi açısından 
bir reklam görevini yerine getirmiş 
olur. Günümüzde artık markasız reklam 
yok gibidir. Zira reklam kampanyaları 
isim ve marka olmazsa bir anlam 
ifade etmezler. İsim ve markası 
olmayan bir malı reklam etmenin bir 
faydası olmasa gerekir. Reklam fonk
siyonu sayesinde markayı öğrenen ve 
tanıyan bir tüketici mamulü ilk 
seçtiği devredeki gibi araştırıcı 
düşünce ve endişelere sahip değildir. 
Marka bir kerre tanınmıştır. Artık 
maldan ziyade, "markanın satın alın
ması" bahis konusudur. İşletmenin 
iyi organizasyonu ve sıkı çalışması, 
malların kalitesinin iyiliğine ilave
ten reklam fonksiyonu bir 
markayı yüzbinlerce lira değerinde 
bir kıymet, bir varlık haline getire
bilir.

masına devam 
marka da kıymet kazanır.

- Sorumluluk Doğurucu 
: Üzerine koyulan

diğerlerinden
Fonksiyonu 
bir marka ile tutulan bir mal, o 
marka altında satıldığı müddetçe eski 
niteliklerini ve kalitesini devam 
ettirmek durumundadır.

kalitesizlik halinde o malın ve
Bir bozukluk

veya
markanın tanıttığı işletmenin müşteri 
muhitinde bir azalma olacağı aşikar
dır. Marka işletmeye kalitenin devamı 
hususunda bir 
olmaktadır.

sorumluluk yüklemiş

Sağlama 
Markalar sürüm

Dağıtımı
Fonksiyonu 
ve dağıtım şekillerinin gelişmesine 
sebebiyet vermişlerdir. Markalarla 
self service'ierin teşviki sağlan
mış ve bu süratle o mamulün satışında 
bir artma olmuştur. Bu halde mamuller 
süratle satılma imkanı bulmaktadırlar.
Aynı süratle stokların yenilenmesi de 
bu suretle mümkün olur ve dağıtım ve 
sürüm faaliyetlerinin maliyeti düşürü
lür.

- Pazarları Geliş
tirme Fonksiyonu : Üzerine 
herhangi bir marka koyulan mamuller 
gerek sınai, ticari, zirai ve gerekse 
milletlerarası ticarette markasız 
mamullere nazaran çok fazla bir 
rağbet görmektedirler. Markalar bu 
yüzden ihracatçılar için 
önemli bir role sahiptirler. Devlet
lerarası ticaret hacminin genişlediği 
bir dönemde markalı mamuller diğer
lerinin aksine daha kolay tedavül 
eder. Marka ithalatı gerçekleştiren 
devletin 
bulunduğu
mahiyetindedir. Zira, 
adeti, lisanı (farklı) toplumlardaki 
herkese hitap etme niteliğine sahip
tir.

Bu sebebledir ki, markanın 
nitelikleri arasında onun reklam 
kabiliyetine sahip olması da 
aranmaktadır. Bir markanın reklam 
kabiliyetine sahip olabilmesi için 
bir takım şartlar gereklidir:

- Marka muayyen ve etkili bir 
orijinalliğe sahip olmalıdır.

Marka meydana getireceği 
çağırışımıardan kuvvet almalıdır. 
Mesela, "Kafaspin" adlı ilacın baş- 
ağrısını hatırlatması ve ilk önce 
alınan ve aranan bir ilaç olması.

- Markanın daha önce meşhur 
olmuş bir isim, resim veya işaret 
olması maksada uygundur. Örneğin, 
"Atom" çikletleri gibi.

Rekabet
Fonksiyonu : Markaların kulla
nılması teşebbüsler arasında bir 
rekabetin doğmasına sebebiyet verir. 
Teşebbüsler markalarına dayanırlar. 
Tüketici kitlesine mal ve hizmetler 
arasında bir ayırım yapmak imkanını 
sağlayamazsak iktisadi rekabet işle
yemez. İşte tu ayırım yapmak imkanını 
tüketiciye markalar 
Marka mamulleri şahsileştirmiş olur 
ve ilk satış müşteri için tatmin

piyasası için üzerinde 
mamulün pasaportu 

marka, örf ve

B- Tüketici Açısından 
Marka mamulün kalitesini ve fcu 

kalitenin değişmeyeceğini tüketiciye 
garanti eder. Buna markanın 
garanti veya teminat fonksiyonu 
denir. Bu fonksiyonu ile marka bugün 
beğendiği ve satın aldığı malı yarın 
da aynen bulacağını müşteriye temin 
eder. Müşteri muayyen markalı ambalaj
lar içinde satılan bir malı aldığı 
zaman muayyen nitelikteki bir mal 
aldığını bilmektedir. Ambalajın için
deki mamulün

Yaratma

sağlamaktadır.

arzu ettiği cins ve
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adlardır (TK.ayırt etmeye yarayan 
m.55). Örneğin,
Eczahanesi, gibi. 
bir
ettiğimiz gibi bir mal veya 
tefrike yardımcı olur. Bununla bera
ber, kaydedelim ki, ticaret Unvan
ları ve işletme adları da bizatihi 
marka olarak kullanılabilirler(16).

Devletin

kalitede olup olmadığını araştırmak- 
sızın, "aynı marka aynı kalite malda 
bulunur" varsayımına dayanarak alış
verişte bulunur.

Markanın garanti fonksiyonunun 
sınırları içine daha başka hususları 
da ilave edebiliriz. Marka satın 
alınan malların bakım 
tamirini 'de garanti eder.

C- İşletme ve Tüketici Açı
sından

Marka her şeyden evvel bir iş
letmede üretilen mamullerin veya 
gerçekleştirilen hizmetlerin bir 
hüviyet kartıdır. Marka 
temin etmiş olduğu avantajların 
münhasıran işletme sahibine ait 
olmasını sağlar. Onun zararına başka
larının bu avantajlardan faydalanma
sını önler. Marka bu suretle işlet
meyi himaye fonksiyonunu yerine 
getirmiş olur.

Meseleye tüketici açısından 
bakarsak tüketici de marka sayesinde 
aradığı malı piyasada takip etme 
imkanını kazanır ve çeşitli mamuller 
arasında istediğini seçebilir. Tüke
ticinin tasarrufu heba olmaktan

Divan Oteli, Saray 
Halbuki markalar 

işletmeyi değil yukarda izah
hizmeti

v e

Kontro-
işaret- 

Markaları, ölçülere 
damgaları 

gibi devletin kontrolünü gösteren 
işaretlerden de tefrik etmek gere- 
kir(17).

Gösteren1 u n u 
1 e r d e n 
vurulan kontrol

( idendite) 
: Ayniyet

Ayniyet
işaretlerinden 
işaretleri kısaltılmış şekilde kulla
nılan ve menkul eşya üzerinde bir 
hakkın varlığına delalet eden ve 
ancak dayandıkları belgelerin yardımı 
ile işaretlerdir. 
Komisyoncunun uhdesinde bulunan ve 
muhtelif şahıslara ait aynı cins 
malları birbirlerinden ayırmak gaye
siyle kullanmak zorunda olduğu işa
retler buna bir örnek olarak zikre-

anlaşılabilen

kurtulmuş olur. Görüyoruz ki marka 
işletmeye paralel olarak tüketiciyi 
de bir noktada korumuş olmaktadır(15). 

Markanın işletmeyi ve tüketiciyi
bizatihi 

ile 
Markanın

dilebilir. Tabiatıyla bunlar hiç bir 
surette marka olarak kabul edile
mezde) .

Menşe
İşaretlerinden 
mahreç işaretleri üzerlerine konduk
ları malların hangi coğrafi 
bölgelerde imal, izhar veya üretil
diğini veya hangi bölgelerden ihraç 
olunduklarını gösteren işaretlerdir. 
Bunlar kollektif bir tanıtma 
aracıdırlar. Halbuki markalar f e r - 
d i tanıtma vasıtası olup malın kim 
tarafından imal edildiğini (Fabrika 
Markaları) veya piyasaya sürüldüğünü 
(Ticaret Markaları) gösterir ve malı 
benzerlerinden ayırdeder (19).

Standartlara 
Markasından

Mahreç 
Menşe ve

v e
himaye fonksiyonunu 
markanın kendisinin himayesi 
karıştırmamak gerekir, 
himaye fonksiyonunu yerine, getire
bilmesi için hukuk düzenince korun
ması gerekir. Marka, Markalar Kanunu 
ile Haksız Rekabet hükümlerine göre 
korunmuştur. Bu konuya ileride devam 
edilecektir.

5- Markanın Benzeri Müessese ve 
işaretlerden Ayırdedilmesi

- Ticaret Unvanından 
: Ticaret ünvanı tacirin ticari
işlerinde kullandığı ad olarak ifade 
edilebilir (TK.m.41/1). Günlük haya
tımızda her şahsı teşhise yarayacak 
bir medeni ad bulunduğu gibi, 
tuna paralel olarak, ticaret hayatın
da da tacirleri tanıtmaya yarayan 
adlar mevcuttur. İşte tacirin bir 
diğer tacirden ayırt edilmesini sağ
layan
unvanı veya firma denilmekte
dir. Halbuki markalar, mal veya hizmetleri 
birbirlerinden ayırt etmeğe yarar.

İşletme Adından : 
İşletme adı işletme sahibini hedef 
tutmayan ve bir işletmeyi diğerinden

Uygunluk 
( TSE ) : Gerek uyulması zorunlu 
bulunan gerekse zorunlu bulunmayan 
standartlarda pazara sürülen malların 
standarda uygun olup olmadığının 
denetimini gerçekleştirmek için 1962 
tarihinde
(Markasının) kullanılması ile ilgili" 
bir nizamname düzenlenmiştir. Bununla 
tüketiciye bir çeşit itimad sağlanmış 
olunmaktadır, 
standarda uygundur markası konulma
sını arzu eden üretici, bunu sağlıya- 
bilmek için Türk Standartlar Enstitüsü

"TSE Alameti Farikasınınbu adlara ticaret

Buna göre bir mala,
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çeleri ve Hedefleri
Markaların korunmasının esasını 

başkalarının iktisadi faaliyetlerine 
haksız bir şekilde zarar vermeği 
önlemek teşkil eder. Esas gaye bu 
olmakla beraber markanın korunması 
çeşitli menfaat topluluklarının 
(müşterilerin) menfaatleri ile de 
ilgilidir.

ile bir akit yapacaktır. Enstitü 
görevlileri sözkonusu maldan numune
ler alarak tetkik edip neticenin 
mevcut standartlara uygun olduğunu 
farkederierse, ilgili firmaya malla
rına, Türk standartlarına uygundur 
anlamına gelen "TSE" markasını bas
mak yetkisini tanıyacaklardır. Bu 
markanın da yukardan beri tanımını 
vermeye çalıştığımız marka ile ilgisi 
bulunmamaktadır.

- Markanın korunması ile piyasa
da olumlu intiba uyandırarak tutunmuş 
bir markanın, iktisadi rekabeti 
kendi lehlerine çevirmek isteyen 
sanayici ve tacir tarafından tak
lidi önlenir. Piyasada haklı reka
bet bu suretle desteklenmiş olur.

- Markanın korunması ile ekse-

markanm
iktisap edilmesi gerek kullanılması 
ve gerekse marka üzerindeki 
zayi edilmesi bakımlarından farklar 
mevcuttur. Kaldı ki TSE markasının 
kullanılması ile ilgili gaye de 
alelade markaların kullanılması ile 
elde edilmek istenilen gayelerden 
ayrılmaktadır(20).

Markanın

Gerek

hakkın

riye düşük kaliteli malı piyasaya 
sürmek için tanınmış bir markanın 
taklidi önlenerek müşteri kitlesi 
yanılmaktan alıkonulur.

- Markaların korunması ile ülke 
ekonomisine yarar sağlanmış olunur. 
Zira düşük kaliteli malların tanın
mış bir marka ile piyasaya sürülmesi 
tüketiciyi bir müddet oyalıyabilirse 
de gerçeği öğrenen müşteri tüketim 
ve harcamalarını yabancı mallara 
yöneltebilir. Bu da milli ekonomimiz 
açısından iktisadi rekabetin yabancı
lar lehine dönüşmesi neticesini 
verebilir(24).

2- Markaların Korunmasına İliş
kin Milli ve Milletlerarası 
Düzenlemeler

Markaları koruyan temel kanun 
1965 tarihli Markalar Kanunudur. Bu 
kanunla ilgili iki de Yönetmelik 
vardır. Bunlardan birincisi, Markalar 
Kanununun Uygulama Şeklini Gösterir
Yönetmeliktir(25).
Sınai Mülkiyet Hakları ile İlgili 
Hususlar Hakkmdaki Yönetmeliktir (26). 
Markalar ayrıca Türk Ticaret Kanunu
nun Haksız Rekabete ilişkin hükümleri 
(BKz. TTK.m.56 vd, özellikle m.57/b.5 
ve m.58)
Milli

6- Kullanılmasında
Sistemler

Bu konuda esas itibariyle ü ç 
sistem bulunmaktadır:

Serbesti 
: Bu sisteme göre, marka kullanıp
kullanmamak hususunda işletme sahibi 
serbest iradesi ile hareket edebile
cektir. Bu sistemin dayanağı markanın 
hususi hukukun bir müessesesi olduğu 
vakıasıdır.

S i s t e m i

Kullanma Zorunlu
luğu
: Bu sisteme göre işletme sahibinin 
iradesi marka kullanmak yönünden
kayıtlanmıştır. İşletme sahibi tüke
ticinin korunmasını sağlayabilmek
bakımından marka kullanmak 
luğundadır. Kamu menfaati bunu öngör
mektedir.

Yükleyen Sistem

zorun-

Bu sistemin dayanağı, markanın,
kamu hukukunun bir müessesesi olduğu 
vakıasıdır. Bu sistemi eleştirmek 
kabildir. Zira öyle mallar vardır ki 
mahiyetleri icabı üzerlerine 
koymak imkanı yoktur. Örneğin iğne.

- K ar ma

İkincisi ise.

marka

Sistem : Bu 
sistem yukarıda açıklanan iki siste
min karışımından meydana gelmiştir 
Hem ticaret serbestisini hemde karnı’ı 
menfaatlerini koruduğundan bu sistem 
kabul edilmeye daha elverişlidir. Bu 
sisteme göre

ile de korunurlar(27).
düzenlemelerin yanı sıra, 

markaların korunmasına ilişkin mil
letlerarası 
konusudur.

düzenlemeler
------ Bunun en önemlisi ise,

Sınai Mülkiyetin Himayesi için bir 
ittihat Teşkili Hakkmdaki

"Paris Andlaşmasıdır". Paris 
Andl aşması, 1900’de Brüksel•de,
1911'de Vaşington'da, 1925'de Lahey'- 

, 1934'de Londra'da, 1958’de
Lizbon1 da değiştirilmiştir (28)..

3- Markanın Korunmasına İlişkin

de söz
marka. . _ , , kullanılması 

kaide olarak serbesttir, fakat bazı 
^a^er<^e marka kullanmak zorunludur 
(Bkz. Marka K.m.3). Türkiyemizde 
halen bu sistem geçerli bulunmak
tadır(21)(22)(23). ouıunmak-

1883

III. MARKANIN KORUNMASI
Markanın Korunmadı m n Gerek- Sistemler10



Markaların korunmasına ilişkin 
üç ana sistem mevcuttur:

Tescil

markadan yararlanma hakkına tecavüz 
teşkil eder:

- Başkasına ait markanın aynının
kullanılması.

N e o -

S i s t e m i
Bu sisteme göre marka üzerindeki hak 
tescil ile doğmaktadır. Tescilin 
rolü kurucudur. Ancak sicile kaydı 
yapılan 
Kanununa,
hükümlerine göre korunabilirler.

İlk

benzerinin(31)veya 
Örneğin: 
v i o f o r m (32), 
çiklet (33), 
(34),

vioforme
chiclets - 

hethiterhititmarkalar, gerek Markalar
gerekse Haksız Rekabet

Markalı emteayı piyasaya
Kullanma 

Sistemi : Bu sisteme göre ilk 
defa kullanılmak suretiyle marka 
üzerinde hak doğmuştur. Sonra yapıla
cak olan tescilin rolü kurucu değil 
açıklayıcıdır. Markanın korunması 
tescille değil ilk kullanma ile 
başlar.

sürmek,
- Bu fiillere iştirak etmek 

(Bkz. Marka K.m.47).
6- Markaya Tecavüzün Müeyyideleri

A- Hukuki Müeyyideler
Tecavüzün Kaldı- 

davası 
tecavüzün 
sicildeki 

tecavüzden 
istenir. 

kullanılan

rılması(ref'i)
: Bu dava ile haksız

Karma Sistem 
sisteme göre, markanın, Markalar 
Kanunundaki himayeden yararlanabil
mesi için tescili gereklidir. Tescil 
edilmemiş ise, Türk Ticaret Kanununun 
haksız ' rekabet hükümlerine göre 
korunur. Türk Hukuku bu sistemi 
benimsemiştir(29).

4- Markanın Korunabilmesi İçin 
Gerekli Şartlar

Markanın Markalar Kanununa göre 
korunabilmesi için Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı nezdindeki sicile tescil 
edilmiş 
Markalar,

Bu ortadan kaldırılması, 
haksız kaydın silinmesi, 
önceki halin i a d e s i 
Örneğin: Haksız olarak
markanın kazıtma veya sildirme yolu 
ile emteanm üzerinden kaldırılması, 
markanın emteadan ayrılması maddeten 
mümkün olmazsa malların imhası, 
markanın imaline yarayan araçların 
ortadan kaldırılması(35).

Tecavüzün Yasak
lanması (men'i) Dava- 

Bu dava ile devam eden teca
vüzün durdurulması istenir.

Tecavüzün 
mesi Davası :

s ı
olması gereklidir.

sınırlarıTürkiye *nin 
içerisinde korunur (kural olarak). 
Markalar Kanununun yer yönünden vaki 
sınırlamasına, 
şekil yönünden de bazı kayıtlama
ları ilave etmek mümkündür. Ezcümle, 
her işaret marka olarak tescil edile
mez. Bazı işaretler şekil itibariyle 
(Marka K.m.4), bazı işaretler de 
muhteva itibariyle (Marka K.m.5,6) 
marka

Önlen- 
Bu dava ile

muhtemel tehlikenin önlenmesi talep 
edilir. Su davalarda kusur şartı 
aranmaz (Marka K.m.49).

Kaydın

zaman v e

Silinmesi
(Terkini) Davası
dava ile haksız tecavüze uğrayan 
markanın aynının veya benzerinin 
yanlışlıkla kaydedildiği marka sici
linden silinmesi istenir. Bu dava 
bir tür tecavüzün kaldırılması dava
sıdır (36). Bu dava haksız tescili 
yaptıran şahıs aleyhine açılır.

Tazminat Davası : 
Bu dava marka hakkına tecavüz, kusur, 
zarar, uygun illiyet bağı bulunan 
hallerde açılabilir 
K.m.48). Markalar Kanununda bu hüküm

Bu

olarak tescil
Zaman yönünden yapılan kayıtlamaya 
gelince, marka hakkı tescilin yapıl- 

..^^f^ten itibaren 10 yıl süre 
ile hüküm ifade eder. Yenileme talebi 
Şarttır.

edilemezler.

Nihayet marka aralıksız 
kullanılmalıdır. Kullanmaya 3 

yridan fazla bir 
Şart ara verilemez. Bu 

, ve kayıtlamaları gerçekleştiren 
marKaiar ilke olarak, Markalar Kanu- 
nuna göre korunurlar.

(Bkz. Marka

kulunmasaydı dahi, aynı imkan Haksız 
Rekabet hükümleri çerçevesinde yer 
alan TTK m.58/1 vasıtasıyla elde 
edilebilirdi(37).

İltibas 
Bir şahıs veya ticari işletme sahibi 
kendi mamüllerinde veya piyasada 
sürümünü yaptığı mamullerde başkala
rına ait markayı iltibasa (karışık
lığa) meydan verebilecek şekillerde

Bu şartları gerçekleştirmeyen 
fırkaları korunmasız bırakmak adil 
uegıldir. Bu türk markalar, Türk 

Kanunundaki Haksız Rekabet 
uukumleri ile korunabilirler (Bkz. 
•^K.m.57/5, m.58) (30).

Markaya Tecavüz Halleri 
Aşağıdaki haller tescil edilmiş

Davası «
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ticari evrakın, keza, bu 
ve mamul üzerine 

konulmasına yarayan araçların müsa
deresine hükmolunur. Ceza davasından 
beraat edilse dahi müsadere işlemi 
uygulanır (Bkz. Marka K.m.53)(45).

zarfların, 
markanın imaline

kullanırsa haksız rekabet hükümlerine 
göre bir iltibas davasına muhatap 
olur (Ekz. Marka K.m.47,48,49; TIK.m.56,57/5,58).

İltibas her seviyede alıcıyı 
kolaylıkla yanıltacak derecede işitme
de ve görmede bir benzerliğinin 
bulunması halidir. Müşteri bu halde 
her iki markayı birbirine karıştıra
bilecektir. Bir markanın diğer bir 
markadaki şekli alması, ve bunun 
sayısını arttırması, iltibası ortadan 
kaldıracak bir ayırım 
Nitekim İsviçre Federal 
bir kararında, bir markada bir yıldız 
varken diğerinin üç yıldızdan ibaret 
olması veya bir markada bir kedi 
varken diğerinde iki kedinin yer 
alması halinde iltibas bulunduğuna 
hükmetmiştir(38). İltibasın tespiti 
gayesiyle bilirkişi tetkikatma 
gidilmek lazımdır(39). Bilirkişi 
tetkikatında orta seviyedeki halk 
üzerindi iki markanın uyandıracağı 
etkiyi nazara alır. İki marka arasın
daki iltibasa şu örnekler verile
bilir : camsil-cam silen (40), 
akyıldız-yıldız (41), cha- 
ne 1-şane 11 er , öz chanel, 
chanel Tur key (42), çimen- 
çimen çiçeği(43), domino
da m a 1 ı (44).

Marka sahibinin iltibas sebebine

Dipnotları
(1) Bir noktada markayı dört değiş
kenden biri olan sürüm (promotion) 
aşamasına da yerleştirmek kabildir. 
Nitekim işletmeci ve pazarlama idare
cisi sürümü planlarken ne şekilde 
bir marka koyarak sürümü çoğaltabil
mek imkanına sahip olabileceğinin 
etüdünü de yapmaktadır. Ancak, esas 
itibariyle, marka, mamülün planlan
ması aşamasında gerçek yerini bulmuş
tur.
(2) Bkz. McCarthy, Basic Marketing, 
İllinois, 1960, s.52,53; Hatiboğlu 
Pazarlama,
Erem Tunç, Marketing, İstanbuly 1970, 
s.33-43.
(3) Bkz. Erem, Ticaret Hukuku Pren
sipleri, İstanbul,1981, C.I,s.l78.
(4) Bkz. Öçal, Türk Hukukunda Marka
ların Himayesi, Ankara, 1967, s.7; 
Ayrıca bkz. ve karş.: Giraud. L'im- 
portance Economique de la Marque, 
BordeauK^öS, s. 15 vd.
(5) Bkz. Poroy, Ticari İşletme Hukuku, 
İstanbul,1987, s.234.
(6) Şekil itibariyle bu tahditlerin 
yanı sıra, Markalar Kanunu, muh
teva (:kanuna, ahlaka, adaba, kamu 
düzenine aykırılık, halkı aldatmaya 
yarama, ayırıcı niteliği bulunmama) 
itibariyle bazı işaretlerin marka 
olarak tescil edilemeyeceğini Öngör- 
müş,diğer bazı işaretlerin de (:yaban
cı resmi işaretler, milli işaretler, 
fikir ve sanat eserlerinden alınma 
işaretlerle 
tescilini
(Bkz. Marka K.m.5,6,8,9,10,11).
(7) Bkz. Erem, s.178, dn.17.
(8) Bu niteliklerinin yanı sıra, 
marka, usta bir şekilde idare edilen 
ve hitap ettiği müşteriye uyabile
cek kir ilan teşkilatı il© 
desteklenmelidir. Günümüzde propaganda 
ile desteklenmeyen bir markanın üze
rinde bulunduğu emteanm satışlarında 
hissedilir bir azalma tehlikesi söz 
konusu olmaktadır.

s.87.;
Gal,

ve Lüzumu, (Çeviri:

değildir. 
Mahkemesi,

İstanbul,1968, s.9-13;

dayanarak açabileceği hukuk davaları 
şunlardır: tespit, men, hukuka aykırı 
durumun ortadan kaldırılması (:eski 
halin iadesi), kusurun varlığı halin
de ise maddi, manevi tazminat davası. 
(BK.m.49) (Bkz. TTK.m.58; Marka K.m.48,49).

B- Cezai Müeyyideler 
- Hapis Ağır Para 

Cezası : Başkası adına tescilli 
markanın aynını veya benzerini kul
lanmak ve haksız olarak kullanılan 
markayı taşıyan malları bu durumu 
bilerek piyasaya sürmek hapis ve

(Bkz. 
rekabet 
iltibas

tanınmış markaların) 
özel izne bağlamıştır

ağır para cezasını gerektirir 
Marka K.m.51-53). Haksız 

çerçevesinde de, 
fiilini kasden işleyen, 
ağır para cezası ile cezalandırılır 
(Bkz. TTK.m.64/1).

İşyerinin 
ması-Ticaretten 
Yukarıda açıklanan suçların işlenmesi 
halinde, ayrıca, bir yıla kadar bu 
cezalara da hükmolunur 
K.m.51/2).

hükümleri
hapis ve

Kapatıl- 
M e n :

(Bkz. Marka

Müsadere : Haksız 
olarak kullanıldığı tespit edilen 
markayı taşıyan malların, etiketlerin

Bkz. ve karş- 
McCarthy; s.263. 
Markanın İktisadi j 

Öçal). il

:
Hatiboğlu; 
Yves de St. 
Önemi

12



TİG. 30 Aralık 1965,
13,14.
(9) Bkz. Karayalçın, Ticaret Hukuku

Ankara 
s.176-

s.5f paragraf markalarını koyabilirler,
üretici hem 
markalarını

c) Hem 
satıcı, mamule kendi 
koymakta birleşirler. 

Takip edilecek marka politikası ile, 
reklam 
kalitesi

I. Giriş, Ticari İşletme,
1968, s.409; s.226-228; Erem,
177.
(10) Bkz. Yves de St.Gal, paragraf

masraflarından tasarruf,
garantili olan markalı 

malların satışının idamesi ve fiyata 
dayalı rekabetin 
çevrilmesi gibi 
elde etmek kabildir. (Bkz.
Hatiboglu, s.89-91)
(24) Bkz. Öçal, s.24 vd.
(25) Bkz. RG. 11 Haziran 1965. S.12020
(26) Bkz. RG. 9 Aralık 1965. S. 12172
(27) Bkz. ve karş. BK.m.41,48,49.
(28) Bkz. Poroy, s.228; Erem, s.174, 
175. Ayrıca bkz. ve karş. Poroy, 
Fikri Hukuk Ders Notları. İstanbul, 
s.18,70,71.
(29) Bkz. Bozer, s.94,95.
(30) Bkz. Öçal, s. 38 vd.; Bozer, 
s.96,97.

6. işletme lehine 
yararlı sonuçlar 

ve karş.
(11) Bkz. ve karş.: Ripert, Traite 
elementaire de droit commercial. 
Paris 1954, s.189 No.425.
(12) Bkz. ve Karş.: Escarra; Cours 
de droit commercial7 Paris 1952. 
No.136,238,241,264,438.
(13) Bkz. Bozer, Bankacılar İçin 
Ticaret Hukuku Bilgisi (Ticari İşlet
me, Tacir, Ticari Borçlar), Ankara 
1982, s.92,93.; Öçal, s.8-12; 
McCarthy, s.270; Karayalçın, s.408.
(14) Hizmet Markaları Markalar Kanu
nunda düzenlenmemiştir. (Bkz. Marka 
K.m.46) Bu bir eksikliktir. Hizmet 
markaları bakımından fazla bilgi 
için bkz. Yasaman, Hizmet Markaları. 
Batider C.VIII, S.I Haziran 1975. 
s.73 vd.

Karş.

(31) benzeri 
kavramlarını kanun

Aynen 
kullanma

v e

koyucu tanımlayarak uygulamada ortaya 
çıkabilecek tereddütleri peşinen 
ortadan kaldırmak istemiştir. (Bkz. 
Marka K.m.47/a).
(32) Bkz. YTD. 29.4.1969,
(Eriş. Açıklamalı,
Ticaret Kanunu,
Şirketler, C.I,
No.501)
(33) Bkz. YHGK. 24.2.1973, E.1970/ 
T-765, K.121. (Eriş, s.369,No.498)
(34) Bkz. Y.ll.HD. 30.12.1982. E.5229 
K.5746 (Eriş, s.395, No.541).
(35) Bkz. Karayalçın, s.434.
(36) Bkz. ve Karş. Karayalçın, s.435. 

Tescilli Markalar Arasında

(15) Bkz. ve karş. Arseven, Alameti 
Farika Hukuku, İstanbul 1951, s.5-11; 
Karayalçın, s.403; Erem, s.172-174.; 
Öçal, s. 16-23; Yves de St.Gal, s.5; 
Karş. Cox. Marketing, Ankara 1965, 
s.78-84.; Hatiboglu, s.87. Ayrıca 
özellikle bkz. Giraud, s. 79 vd., 
93-109,113 vd, 231 vd, 279 vd; Kazgan, 
Sınai ve Ticari Markaların Pazarlama
daki Rolü, İTOM. Kasım-Aralık 1963, 
s.44,46,47,48,51,55,62.
(16) Bkz. Hirsch, Ticaret Hukuku 
Dersleri, İstanbul 1948, s.145,153; 
Erem, s.172.
(17) Bkz. Hirsch,
(18) Bkz. 
s.15.
(19) Bkz.Hirsch, s.162,163; Bozer, 
Ş-93,94; Öçal, s.13.
(20) 
s.14.
Pazarlama 
Uygulamaları 
.(.21) Bkz.°çal,
s.421-422.
22) Bkz. ve karş. mülga Alameti 

Parika Nizamnamesi, m.2. ...
'23) Markanın kullanılması ile ilgil1 
°larak üretici üç farklı marka 
P ° litikası takip edebilir:

dettiği mamülleri kendi markası 
ile piyasaya sürebilir, b) Toptancı 
Veye perakendeci bu mamüllere kendi

K.2174, 
İçtihatlı Türk 

Ticari İşletme ve 
Ankara 1987, s.371

Somer7
Haksız Rekabet ve Terkin Davaları, 
Argumentum, Şubat 1991, 
s.95; Okçuoglu, Y.ll.HD.'nin 30.9.1983 
E.1983/3755 K.1983/4773 sayılı içti
hadına muhalefet şerhi.
C.X,S.3 Mart 1984, s.410)
(37) Bkz. Karayalçın, s.434.
(38) Bkz. Kaneti, İsviçre Federal 
Mahkemesinin Markalar Arasında ilti
basla İlgili Kararları. Batider, 
1961, C.I, S.2, s.238 No.26.
(39) Bkz. YTD. 13.11.1967, E.65/4131

1968,

s.153; Öçal, s.15. 
s.153,154; Öçal, C.I, S.7,Hirsch,

(Bkz. YKD.
Öçal, 
Oluç, 

Türkiye'deki 
, İstanbul 1970, s.268,269.

Bozer; s.95; 
Karayalçın,

s.93,94; 
ve karş.

Bkz. Bozer, 
Ayrıca bkz.

İlkeleri ve

s.181; 
Karş.

Erem, 
s.35-37;

K.67/4003 (Batider, Tfcmmuz 
C.IV, S.4, s.722,723).
(40) ' Bkz. Y.ll.HD. '
K.4234 (Dönmez, En Son içtihatlarla 
açıklamalı Markalar ve Haksız Rekabet 
Davaları. Ankara 1987, s.102). ____
(41) Bkz. Y.ll.HD. 17.9.1986, E.3698 
K.4479 (Eriş, s.386. No.529).

27.9.1976 E.4091
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Kısaltmalar(42) Bkz. Y.ll.HD. 28.10.1986, E.4762 
K.5603 (Eriş, s.389, No.532).
(43) Bkz. Y.ll.HD. 26.6.1986, E.3932 
K.3939 (Dönmez, s.147).
(44) Bkz. Y.ll.HD. 30.9.1983 E.1983/ 
3755, K.1983/4773 (YKD. C.X, S.3, 
Mart 1984, s.406 vd.).
(45) Bkz. ve karş. Erim, s.192,193; 
Poroy, s.247 vd.; Bozer, s.96-98; 
Karayalçm, s. 432 vdT 459 vd., 468 
vd,; Tekil, Ticari işletme Hukuku. 
İstanbul* 1990, s.263-266; Dönmez, 
s.84-89; Eriş, s.401-419; Dalamanlı/ 
Tiryaki, Türk Ticaret Hukuku, Ticari 
İşletme, Ankara 1979, s.215-220. Bu 
konuda fazla ve özellikli bilgi için 
bkz: Sınai Mülkiyet Hakları ve Bu 
Hakların Korunması Semineri, İstanbul, 
8 Eylül 1970, s.70-76. Pointet, 
Protection de la marque, proposition 
en vue de la revision de la Loi 
Federal sur les marcjues de fabrigue 
et de commerce, Basel, 1963, Jaton, 
La protection des marques de haute 
renommee au regard du droit suisse, 
Laussanne, 1961.

Bat ide r ; Banka ve Ticaret
Hukuku Dergisi 

; Borçlar Kanunu,
; Bakınız,

Karş. ; Bakınız ve Kar
şılaştırınız,

; Cilt,
; Dipnotu,
; İstanbul Ticaret

Odası Mecmuası,
Marka K . ; Markalar Kanunu,

Madde,
Resmi Gazete,
Sayı, 
sayfa.

BK
Bkz
Bkz ve

C
d n
İ T O M

m
R G
S
s.
T İ G İktisatTürkiye 

Gazetesi,
Türk Ticaret Kanunu, 
Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu,

Yargıtay Kararları 
Dergisi,

Yargıtay 
Dergisi.

TTK
YHGK

YKD

Y T D Ticaret
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İLAÇ MARKALARI ARASINDA İLTİBAS VE 
TÜRK MARKALAR HUKUKUNUN ÇÖZÜMLENMEMİŞ BAZI CTRNFIT. SORUNLARI

Doç.Dr. Selçuk ÖZTEK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Öğretim Üyesi

Marka ihtilafları, bir kaç 
yıldan .beri, yoğun bir şekilde Türk 
Mahkemelerini meşgul etmekte ve 
fakat, maalesef, Markalar Hukukunun 
en temel kavram ve sorunları halen

olan tanıtma işaretleri, jenerik (ya 
da adi) tanıtma işaretleri ve tasviri 
tanıtma işaretleri, her firma bunları 
kullanabilme ihtiyacı içinde olduğun
dan, zorunlu nitelendirmeler teşkil 
ederler ve dolayısıyla kamuya aittir
ler (RoKrasssr, La repression de la 
concurrence deloyale dans les Etats 
membres de la CEE, Tome IV-France, 
Paris 1972, sh.169 no 224 vd.; R.

Essai sur le droit des 
marques, Lausanne 1946, sh.54).
Markalar Kanunu m.6/a,b,c hükümleri 
bunu açıkça belirtmektedir.

Bu çerçevede Fransız Mahkemeleri 
CEPHALİNE ya da CEFALINE sözcükleri
nin, hamilin kullanımından Önce dahi 
kullanılageldikleri için, başağrısma 
iyi gelen bir ilacı belirtmek amacıyla 
marka olarak sahiplenilebilecek 
fantezi bir ad teşkil etmedikleri 
(Fransız Temyiz Mahkemesinin 14 Kasım 
1956 tarihli kararı); keza INOPHYLLINE 
sözcüğünün, bu sözcük belli bir 
ürünün jenerik ve olağan nitelendir
mesi olduğundan marka olarak tescil 
edilemeyeceği (Fransız Temyiz Mahke
mesinin 3 Aralık 1956 tarihli kararı) 
sonucunda varmışlardır (bkz. P. 
Hathely, Le droit français des signes 
distinctifs, Paris 1984, sh.118)
(buna mukabil, SEDOPHYLLINE markası 
geçerli addedilmiştir; P„ Math^ly, 
age., sh.533). Bu konuda, ünlü marka 
hukukçusu Y. Saint-Gall, Repertoire 
Dalloz'da aynen şöyle demektedir: 
"ilaç markaları da özel bir sorun 
ortaya çıkarmaktadır. Nitekim, 
Sağlığı 
ilaçların

dahi sarih ve tatmin edici bir çözüme 
kavuşturulamamış bulunmaktadır.

Bu incelememiz çerçevesinde, 
ilaç markaları arasında iltibas 
sorunu vesilesiyle ortaya çıkan ve 
çözüm bekleyen genel nitelikte bazı 
hususlara değineceğiz: bir ürünü 
belirtmek için zorunlu olan sözcükler 
ile jenerik sözcüklerin ve tasviri 
sözcüklerin ne ölçüde marka olarak 
tescil

KrayerLhühi,

(D;
kuvvetli marka-zayıf marka ayırımı 
(II) ; iltibas bulunup bulunmadığı 
tespit edilirken kimin gözönünde 
tutulacağı (III); ihtiyat ve koruyucu 
markalar (IV); tescilli bir marka 
sahibi tarafından başka bir tescilli 
markanın terkini için açılacak davanın 
hangi süre içinde açılması gerektiği
(V) ; iki tescilli marka arasındaki 
terkin davasının adli yargıda mı, 
yoksa idari yargıda mı görüleceği
(VI) .

ettirilebilecekleri

I- İlaç markaları vesilesiyle 
ortaya çıkan ilk genel sorun; şu veya 
bu şekilde emtiayı tanımlayan, belir
ten ya da tasvir eden sözcüklerin 
(ürünü adlandırmak için zaruri olan 
sözcükler; jenerik adlar; urunun 
kalitesine, terkibine, tahsis yerine, 
mal şekline, etkilerine vs. ilişkin 
tasviri sözcükler) ne ölçüde marka 
olarak tescil ettirilebileceği konu
sundadır .

Kamu
Kanununun L.601. maddesi

'özel bir ad' altındaÜrünü belirtmek için zorunlu
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eder bir kelime olması dolayısıyla 
(hüküm) yolsuz..." (Yargıtay TD'nin 
29/1/1951 tarih ve 195 E., 491 K.
sayılı kararı, H, Domaniç-E* Çarnoglu, 
age., sh.80).

II- İlaç markaları açısından 
önem arz eden bir başka sorun da 
kuvvetli marka-zayıf marka ayırımıdır. 
Aslında bu ayırımın hukuki bir mes
nedi yoktur; fakat, uygulamada, 
bahşedilecek korumanın kapsamının 
belirlenmesinde etkili olan bir 
vakıa teşkil ettiği de şüphesizdir 
(P, Math4ly, age., 
tanıtma işaretlerinin ayırt edici 
gücü aynı değildir; bazı tanıtma 
işaretleri başlangıçtan itibaren 
büyük bir ayırt edici güce sahiptir; 
diğer bazıları ise çok az orijinallik 
arz eder. Sık bir kullanım veya 
yoğun bir reklam zayıf bir tanıtma 
işaretini ayırt edici gücü normal ve 
hattâ kuvvetli olan bir işaret haline 
dönüştürebilir; tersine, aynı veya 
yakın mallar için benzeri işaretlerin 
kullanılması nedeniyle, ayırt etme 
gücü normal veya kuvvetli olan bir 
tanıtma işaretinin bu niteliği zayıf
layabilir.

İltibas bulunup bulunmadığı 
tâyin edilirken, daha önce tescil 
edilmiş olan markanın başlangıçtaki 
ayırt edici etkisi gözönüne alınır; 
bu etki zayıf ise tescili istenen 
ikinci markada ufak bazı değişiklik
lerin yapılması yeterlidir. Şu halde, 
kural olarak, bir tanıtma işaretinin 
tefrik edici gücü ne kadar fazla 
ise, ona bahşedilen koruma da o 
kadar kapsamlı ve geniş olacaktır 

La repression de la 
concurrence deloyale en Allemagne, 
Paris 1978, sh.216-217 no.197). Bu 
çerçevede, bir ürünü belirtmek için 
zorunlu olan sözcükler (tanıtma işa
retleri), jenerik sözcükler (tanıtma 
işaretleri) ve tasviri sözcükler 
(tanıtma işaretleri) Markalar Kanunu 
anlamında ayırt edici bir niteliğe 
sahip olmadıklarından marka olairak 
tescil edilemezler (bkz. R. Krasser, 
age., sh.170 vd. no 226 vd.). Fakat 
bunları

satılmalarını şart kılmaktadır. Bu 
özel nitelendirme marka değildir, 
fakat marka ile çakışabilir. İlaç 
markası jenerik olmamalıdır. Dola
yısıyla ürünün kimyevi ya da bilimsel 
adı (örneğin AUREOMICINE) marka 
olarak seçilemez. Halk tarafından 
bilinen isim de (morfin gibi) keza 
marka olarak kullanılamaz. Kaldı ki. 
Kamu Sağlığı Kanununun R.5125 maddesi, 
seçilen markanın müşterek adlandır
maya çok yakın olması halinde ilaç 
vizesinin verilmeyeceğini âmirdir. 
İşte bu nedenle PHENOSALYL 
THİOCOL 
tir.
geçerli sayılmıştır..." (Repertoire 
Dalloz Commercial, Marques, par Y. 
Saint-Gall, no 156). Bu söylenenleri, 
R. Krasser'in (age., sh.169 no 224) 
sorunu en can alıcı noktasından 
yakalayan şu cümlesi ile tamamlamak 
gerekiri "... Örneğin, bir çok karar
da, ürünün kimyevi terkibinden esin
lenen ecza müstahzaratı markası 
kural olarak korunabilir addedilme- 
miştir; nitekim, marka olarak bahşe
dilecek korumanın, bir ihtiraın 
konusunu teşkil edememekle beraber o 
ürünün tekel altına alınması sonucunu 
doğurabilmesinden endişe edilmiş
tir..."

sh.306). Bütün
markaları iptal edilmiş- 

Buna mukabil 'METACID' markası
• • •

• •

Türk Hukukunda hu türden hüküm- 
rastlanılamamaktadır. 

Yargıtay'ın, ilacın ihtiva ettiği 
hammaddenin marka olarak tekel altına 
alınamayacağı görüşünde olduğu şu 
kararlardan açıkça anlaşılmaktadır: 
" malın vasıf ve terkibini beyana 
matuf tâbirlerin 
farika olarak kullanılması iltibas 
mahiyetinde değildir..." (Yargıtay
TD'nin 21/2/1949 tarih ve 709 E., 
855 K. sayılı kararı, H. Domaniç-Eİ 
Çnoğlu, Içtihatlı-Notlu Türk Ticaret 
Kanunu, İlaveli 3. Bası, sh.80). 
Yargıtay, bir başka kararında, konuyu 
daha açık bir şekilde şöyle çözümle
miştir: "... Davalı tarafından kulla
nılan 'SULFALUMİN' ismi ile davacı 
tarafından kullanılan 'SULFACOL' 
ismi arasında yalnız ilk kelime olan 
'SULFA'da bir benzerlik mevcut olup, 
ikinci ve ek kelimenin birisinde 

diğerinde 'LUMIN' 
benzerliği bertaraf 
değişiklik bulunması ve aynı zamanda 
benzerliği 
kelimesinin

lere Fakat

• • •
unvan ve alâmeti

(D. Reimer,

sözcüklerinçağrıştıran 
marka olarak tescili mümkün olabilir 
(R. Krasser, age., sh.171 no 228 ve 
229). Ancak, böyle "zayıf" bir marka 
seçen kimse ^ bunun sonuçlarına 
katlanmak, yâni o markanın, normal^0 
iltibas teşkil edebilecek benzerleri-' 
nin başkası tarafından kullanılmasın3

'COL* şeklinde 
edecek tarzda

iddia olunan 
ilacın ihtiva 'SULFA' 

ettiği
maddei asliyenin bir remzini ifade
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tahammül etmek zorundadır.
İsviçre Mahkemeleri hammaddesi

nin adından esinlenen ilaç markala
rını bu şekilde zayıf marka açısından 
değerlendirmeye tâbi tutarak iltibas 
bulunup bulunmadığını tâyin etmek 
cihetine gitmişlerdir: "... ’COLUNOVAR 
ve ’COLLUNOSOL' markaları arasında 
iltibas yoktur, çünkü 'COLLU', Fran- 
sızcada, bir ilaç türünü belirten 
jenerik ' COLLUTOIRE' terimine aşikar 
bir telmihtir ve 'NOVAR' ile 'NOSOL' 
unsurları yeterince farklıdır..." 
(Cenevre Kanton Mahkemesinin 14 
Haziran 1966 tarihli kararı, Romy/ 
Gautier/ftemli, Concurrence deloyale: 
textes legislatifs et repertoire des 
arrets federaux et cantonaux, Lausanne 
1989, sh.261). Federal Mahkeme ve 
çeşitli Kanton Mahkemeleri de jenerik 
ya da tasviri sözcüklerin rakipler 
tarafından kullanılmasının Markalar

taklit teşkil etmeyen sayısız ilaç 
arasında belli bir muhtemel karışık
lık marjını normal addetmek gerekir 
..." (Brüksel istinaf Mahkemesinin 
14 Ocak 1953 tarihli kararı, Sdhricker/ 
Fs^aîcg/^ımdErliidî, La repression de 
la concurrence deloyale dans les 
Etats membres de la CEE, Tome II/l 
Belgigue-Luxembourg, Paris 1974, 
sh.258 no 195). Aslında bu durumun 
yanılgı ihtimalini önemli ölçüde 
azalttığı; çünkü ilaç markaları 
arasında sadece cüz’i farklar bulun
duğunu bilen alıcıların bu farklara 
daha fazla dikkat edecekleri de 
ileri sürülebilir (Schricker/Franoq/ 
ftunderlich, 
sh.275 no 217).

III- Bu söylenenler, aslında, 
ilaç adları arasında iltibas bulunup 
bulunmadığı tespit ve tâyin edilir
ken kimin gözönünde tutulacağı; 
gerekli ecza bilgisine sahip olmayan 
vasat dikkat ve zekâ seviyesindeki 
bir alıcının mı, yoksa mütehassıs 
bir alıcının mı esas alınacağı soru
suna verilecek cevabın (ilaç hammad
desinden esinlenerek meydana getiril
miş markalar söz konusu olduğunda) 
sonuç itibarıyla öyle pek fazla önem 
taşımadığını 
Çünkü, gerekli bilgiye sahip olmayan 
vasat bir alıcı esas alınsa dahi, 
konunun özelliği nedeniyle o alıcının 
ilaç satın alırken sarfedeceği dik
kati , aynı alıcının markette! şu * veya hi ği- 
da ya da tüketim maddesini satın âlırkEn 
sarfedeceği dikkatle eş tutmak doğru 
ve gerçekçi olmaz. Bir Fransız Mahke
mesi bunu şöyle ifade etmiştir: " 
ilaç markaları konusunda özel bir 
düzenleme bulunmadığı ve dolayısıyla 

taklidinin, detaya 
bütüne

age., sh.258 no 195 ve

Kanunu ya da haksız rekabete ilişkin 
yasaklanamayacağını, 

başka alanlardaki çeşitli kararlarla 
teyit etmişlerdir (bkz. F^cssy/teutier/ 
Elemli, age., sh.234, 255; A. Troller 
Precis du droit de la propriete 
immaterielle, Bâle 1978, sh.79).
İsviçre Federal Mahkemesinin 3 Mart 
1958 tarihli şu kararı (ATF 84 11.221, 
JdT 1958 1.594) bu açıdan çok mâni- 
dardır: 
onların

hükümlerle

t

göstermektedir.da

... Herkes, mallarını, 
cinsini, özelliklerini, 

amacını gösteren terimlerden, başka
sının markası tarafından engellenme
den yararlanarak belirtmek hakkına 
sahip olmalıdır. Aksi takdirde bu 
markaya markalara ilişkin mevzuatın 
açıkça reddettiği 
bahşedilmiş olur..."

İŞte, - 
biç kimsenin 
tahsis edilemeyeceğinden, 
maddeden

bir koruma • • «• • •

ilaç hammaddesi adları 
münhasır kullanımına 

bu ham- 
hareketle (esinlenerek) 

yaratılan markalar zayıf marka teşkil 
derler ve o itibarla ilaç sanayiinde 
farklı imalatçıların ürettiği ilaçlar 
benzer markalar taşırlar. Dolayısıyla, 
bu alanda, küçük farklılıklarla 
yetinmek ve benzer terkip ve etkilere 
sahip ilaçlar arasında belli bir 
karışıklık tehlikesini normal karşı
lamak

bu markaların 
ilişkin farklılıklar değil, 
ilişkin benzerlikler gözönüne alına
rak ve markaları aynı anda gözönünde 
bulundurmayan vasat dikkat ve bilgi 
seviyesindeki bir tüketicinin yerine 
geçerek değerlendirmek gerektiği 
doğru ise de; vasat tüketicinin, 
birbirine çok yakın adları olan 
fazla sayıda ilacın mevcudiyeti ve 
uygun olmayan bir ecza müstahzaratı 
kullanımının sebebiyet verebileceği 
sonuçlar nedeniyle zorunlu olarak 
daha dikkatli davrandığı da kuşkusuz- 

" (Paris Mahkemesinin 7 Mart 
tarihli kararı, P* NatthSly, 

aqe., sh.534). Aynı husus ters yönde 
de geçenidir. Bir Belçika Mahkemesi

gerekecektir. Bir Belçika
Mahkemesi kararındaki şu satırlar bu 
açıdan çok anlamlıdır: " 
ve etkileri birbirine yakın olan ve 
. . terkip veya etkiden esinlendiği 

fsimleri, artık, bir aile görü- 
numu içinde belirlemekle beraber

terkibi• • • dur • • •
1964
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ada çok yakın olması durumunun olayda 
söz konusu olmadığına işaret ederek 
böyle bir durumun mevcudiyeti halinde 
sonucun değişik olacağına üstü örtülü • 
bir şekilde değinmekten kendilerini 
alamadıkları müşahade edilmektedir. 
Örneğin SORBITRATE ve SORBITRINE 
markaları arasında vasat alıcıyı 
yanıltacak nitelikte bir benzerlik 
bulunduğu sonucuna varırken 
Mahkemesi, 
yevi : bir
SORBI ekinin jenerik olmadığı gibi, 
zaruri de olmadığına işaret etmek 
ihtiyacını hissetmiştir (bkz. P. 
Mathely, age., sh.534).

IV- Özellikle ilaç sanayiinde 
çok sık başvurulduğu görülen ihtiyat 
ve koruyucu markalara gelince; Türk 
Hukukunda markadan faydalanma hakkı 
aralıksız kullanılması gereken bir 
haktır (Markalar Kanunu m.18, f.3).
Tescil için müracaat edildiğinde 
Bakanlığa sunulacak belgeler arasında 
müracaat sahibinin yaptığı işi gös
teren iştigal belgesi de vardır 
(Markalar Kanunu m. 25, f.2;
Kanunun Uygulama Şeklini 
Yönetmelik m.6, b.5). 
talebi anında, markanın kullanılacağı 
malın imal edilmekte veya piyasaya 
sürülmekte olması kural olarak gerek
mez ; müracaat sahibinin bu yolda 
ciddi hazırlıklar içinde olduğunun 
anlaşılması yeteriidir (Y. Karayalçın, 
age., sh;415). Bakanlığın bu konudaki 
inceleme ve red yetkisini kullanırken 
fazla da müşkülpesent davranmaması 
icap eder. Fakat müracaat sahibinin 
örneğin marka ticareti yapmak maksa
dıyla veya markayı o malla ilgisi 
olmayan çeşitli mallar üzerine ' koy
mak amacıyla hareket 
anlaşılması halinde tescil talebinin 
reddedilmesi gerekir (Y. Karayalçın, 
age., sh.415). Maamafih, ileride 
kullanılmak amacıyla (yedek, ihtiyat 
marka) veya kullanılacak asıl markaya 
ilişkin
maksadıyla (koruyucu marka) 
talebinde bulunulması halinde 
talebin, Markalar Kanunu m.18, 
hükmü mahfuz kalmak kaydıyla, kabJi 
edilmesi gerektiği ifade edilmektedir 
(Y. Karayalçın, age., sh.415-416» 
aynı anlamda, A. öcal, age., sh.87» 

Poroy, Ticari İşletme Hukuku,
4.Bası, İstanbul 1984, sh.244
470). Fakat, böyle bir marka, sahib*n^' 
ancak üç yıl için koruma sağlayabil0

SULFOIDOL1 ve 'SULFIODE' markaları
arasında; aynı kökü kullanan bir çok 
ecza müstahzaratı bulunduğu ve bu 
hal sebebiyle doktor ve eczacıların 
çok daha dikkatli davranmaları icap 
edeceği gerekçesiyle iltibasın mevcut 
olmadığına karar vererek (A, Öcal, 
Türk Hukukunda Markaların Himayesi, 
Ankara 1967, sh.122) ilaç adları
arasında iltibas bulunup bulunma
dığının değerlendirilmesinde bir 
doktor ya da eczacı esas alınsa 
bile, bunun (vasat değil) "özel bir 
dikkat" sarf eden bir doktor ya da 
eczacı olması gereğine açıkça işaret 
etmiştir. İsviçre Federal Mahkemesi
nin de bu yönde bir kararı mevcuttur 
(ATF 84 11.441, JdT 1959 1.586). Bu 
açıdan bakıldığında, reçete ile 
satılması gereken ilaçların dahi 
fiilen reçetesiz satılabildikleri 
gerçeğini gözönüne alan Yargıtay'ın 
(bkz. TD'nin 22/6/1954 tarih ve 53- 
3804 E., 4715 K.
aynı nitelikte 22/1/1963 tarih ve 
3483 ^ E., 63-6925 K.
A* (fesi,

Paris
SORBITOL sözcüğünün kim- 
terim olmakla beraber,

sayılı kararı ve

sayılı kararı, 
age., sh.123 ve dipnot 

138), ilaç markaları arasında ilti
basın

Markalar 
Gösterir 

Ancak, tescilaraştırılmasında 
alanında bilgi sahibi olan mütehassıs 
alıcıları değil, gerekli bilgiye 
sahip olmayan alıcıları gözönüne 
aldığı teşhisi (A. Öcal, age., sh.123) 
doğru ise de; bu teşhisten hareketle, 
onun, sadece vasat düzeyde dikkat 
sarfeden bir alıcıyı esas aldığını 
söylemek mümkün değildir. Yargıtay'ın 
ilaç markaları arasında lafız yönün
den iltibas bulunduğuna 
kararları tetkik edildiğinde 

Karayalçın, 
I-Giriş-Ticari

eczacılık

ilişkin 
(bkz. 

Ticaret 
İşletme, 

sh.433 dipnot 52‘de 
PYRAMİDON-PURAMİTON, 

ATARAX-ATARAXİN

özellikle, Y*
Hukuku,
Ankara 1968, 
zikredilen 
DİŞİNOL-DİŞİNAL, 
kararları), bunlara konu olan ilaç 
adlarının "özel bir dikkat" sarfeden 
alıcıları dahi yanıltabilecek nite
likte olduğu görülmektedir ve bu 
itibarla anılan kararlardan 
fcu görüş lehine bir 
isabetli olmaz.

İlaç adları

ettiğinin

kuvvetlendirmek
tescil

korumayı
şu veya 

sonuç çıkarmak btf
f.3

. 1 „ arasında iltibas
bulunup bulunmadığının tayin edilme
sinde son zamanlarda, 
dikkat" seviyesindeki

açıkça, "vasat 
. . - sıradan müşte

riyi esas alan Fransız Mahkemelerinin 
dahi, bunu yaparken, hep, ilacın 
®d?:n?:n onun hammaddesini teşkil eden 
urunun adını ihtiva etmesi ya da bu

R.
î
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çektir (Markalar Kanunu m.18, f.3).
Marka sahibi haklı bir sebep olmak-

kullanılmasına

sürelerin veya cezayı müstelzim bir 
fiil varsa ceza zamanaşımı süresinin 
uygulanması 
(Y. Karayalçm, 
anlamda, A.
Üçüncü görüş 
m. 16 ve m. 33'deki 10 yıl ve 3 yıllık 
himaye süresi içinde terkin davasının 
açılabileceğini, bu konudaki 
sınırlamanın hakkın kötüye kullanıl
ması hali olduğunu savunmaktadır 
(mehaz İsviçre'de, Federal Mahkemenin 
görüşü bu yoldadır: bkz. Federal 
Mahkemenin 23 Ekim 1962 tarihli 
kararı, JdT 1963 1.416; keza Federal 
Mahkemenin 22 Ekim 1974 tarihli 
kararı, JdT 1975 1.538; bu görüş
Türkiye'de sayın Y. Ökçuoğlu tarafın
dan savunulmaktadır; bkz. Yargıtay 
11. Hukuk Dairesinin 30/9/1983 tarih 
ve 3755 E., 
daki eksik gerekçe yönünden Muhalefet 
Şerhi, İ. Dönmez, Markalar ve Haksız 
Rekabet Davaları, Ankara 1987, sh.139 
vd.).

markanın üçsızın
yıldan fazla ara veremeyeceği için, 
bu sürenin bitmesinden sonra, kulla
nılmayan markanın sahibi tarafından 
iltibas sebebiyle açılan marka teca
vüzü davalarında davalı taraf marka-

gerektiği şeklindedir
age., sh.436; aynı 

Ûöal, age., sh.145). 
ise, Markalar Kanunu

nın fiilen istimal edilmediği ve 
marka hukukunun davacı tarafından 
amacından saptırılarak kötüye kulla
nıldığı , bu nedenle de davacının 
korunamayacağı (bu anlamda, Y. Kara- 
ysiçun, age., sh.416) savunmasında 
bulunarak davanın reddini isteyebile
cektir (maamafih, Fransız Mahkemeleri, 
davalı ayrı bir dava veya bir karşı
lık dava ile terkin talebinde bulun
madıkça tescilli marka sahibinin, 
markasını fiilen kullanmakta olduğunu 
ispatla
karar vermektedirler; bkz. P. Mathely, 
age., sh.682). Keza, marka tescilinin 
yenilenmesi talep edildiğinde, marka 
sahibinden markasını fiilen kullan-

yegane

mükellef tutulamayacağına 4773 K. sayılı kararin

diğini tevsik etmesi istenebilecek 
ve bu yapılamadığı takdirde yenileme 
talebi reddedilebilecektir. Nihayet, 
üç yıllık sürenin bitiminden sonra, 
Sanayi Bakanlığı veya her ilgili 
marka kaydının silinmesini asliye 
ticaret mahkemesinden talep edebile
cektir (Markalar Kanunu m.50/a). 
Terkin müeyyidesinin ağırlığı ve 
"muhik sebep" bulunduğu takdirde bu 
müeyyidenin uygulanamaması nedeniyle, 
yargı organının müdahalesi zorunlu 
görülmüş; üç yıllık sürenin geçme
siyle terkin sonucunun kendiliğinden 
meydana gelmesi kabul edilmemiştir 
(bkz. P. Mathely, age., sh.418).

V- Her iki tarafın markasının

Kanaatimizce, Markalar Kanunu 
m. 15, f.2'deki süreler iki tescilli 
marka arasındaki terkin davasında 
uygulanamaz, zira m.15, f.2 tescilsiz 
fakat maruf marka sahibi tarafından 
tescilli marka sahibine karşı açıla
cak dava halini düzenlemektedir; 
diğer bir deyişle, m.15, f.2'nin ve 
dolayısıyla bu fıkradaki sürelerin 
her iki markanın da tescilli olması 
halinde uygulanması mümkün değildir. 
Fakat, Markalar Kanunu m.15, f.2’nin 
tescilli marka sahibinin, markasının 
maruf olduğu iddiasında bulunması 
halinde kıyasen uygulanması belki 
düşünülebilir.

İkinci görüş ilk bakışta çok 
daha makûl gibi görünmektedir. Fakat, 
özel kanunda hüküm bulunmayan haller
de genel kanuna gidilebilmesi için, 
her şeyden evvel, sorunun özel kanu
nun hükümleri çerçevesinde çözümlene
memesi gerekir. Oysa, kanaatimizce, 
iki tescilli marka arasındaki terkin 
davasının hangi süre içinde açıla
bileceği sorunu Markalar Kanunu 
hükümleri içinde çözümlenebilir. 
Şöyle ki: Markalar Kanunu m. 16 ve 
m.33 tescilli marka sahibine, tescil
den itibaren, 10 yıl ve 3 yıllık 
(toplam 13 yıl) bir koruma süresi 
bahşetmektedir; Markalar Kanununda 
aksine bir sarahat bulunmadığına 
göre, tescilli bir marka sahibi daha 

tescil edilmiş olan bir markanın

tescilli olması halinde açılacak 
sicilden terkin davasının hangi süre 
içinde ikame edilebileceğine ilişkin 
olarak Markalar Kanununda bir sarahat 
bulunmamaktadır. Bu konuda üç görüş 
savunulabilir. Birinci görüş, iki 

marka arasındaki terkintescilli
davası yasal dayanağını Markalar 
Kanunu m.15, f.l'den aldığı için, 
Markalar Kanunu m.15, f.2'deki 6 ay 
Ve üç yıllık sürelerin burada da
uygulanacağı 
olarak bu 
sh.241

(dolaylıyolundadır
aniamda, R. Poroy, age., 

ve 242 no 466). İkinci görüş, 
£arka haklarına tecavüzün, haksız 
tiılin özel bir şekli olan haksız 
rekabet fiilini teşkil ettiği, bu 
itibarla TTK m.62'deki 1 ve 3 yıllık sonra
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tarihidir; yâni sabit olan, her gün 
yeniden işlemeye başlaması imkânı 
bulunmayan bir tarihtir. Üç yıllık 
bu mutlak süre içinde kalmak şartıyla 
tecavüzün devam ettiği her gün yeni 
bir altı 
başladığı belki 
ancak,
sonra üç yıl geçerse, 
etmekte bulunsa dahi, artık dava 
ikame edilebileceği ileri sürülemeye
cektir. Zira bu durumda, ilk marka
nın sahibi himayeyi talepten vazgeç
miş addolunacaktır.

VI- Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 
28/12/1990 tarih ve 1989/4069 E.,
1990/8463 K. sayılı kararında, bir 
markanın tescilinin daha önce tescil 
edilmiş bir marka sahibinin haklarını 
haleldar etmesi halinde açılacak 
terkin davasının idari yargının 
görev alanına girdiği sonucuna var
mıştır. Kararın ilgili bölümü şu 
şekildedir:

"... Davacı 551 sayılı Markalar 
Kanunu'nun 5. ve 6. maddeleri hüküm
leri uyarınca marka olarak tescilli 
olan bir sözcüğü davalının, adına 
tescil ettirdiğini ileri sürerek 
markanın iptalini talep etmiştir. 
Tescilli bir markanın mahkeme kara
rıyla iptal ve terkininin hangi 
hallerde istenebileceği Markalar 
Kanununun 50. maddesinde gösterilmiş 
olup Markalar Kanununun 5. ve 6. 
maddelerine aykırı olarak tescil 
edilmiş olma keyfiyeti bu haller 
arasında sayılmış değildir. Öte 
yandan tescilli bir markanın hükmen 
iptali Markalar Kanununun 15/f.II 
maddesine göre de istenebilirse de 
olayımızda bu madde hükmüne temas 
eden bir iddia ve talep ileri sürül
memiştir. Markalar Kanununun 5. ve 
6. maddelerinde öngörülen tescil 
yasakları tescil makamına, diğer bir 
deyişle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Sınai Mülkiyeti Dairesi Başkanlığı'na 
hitap etmekte olup yasaklanmış bir 
işaret veya sözcüğün her nasılsa 
marka olarak tescil edilmiş olması 
bu tescilden dolayı menfaatleri 
haleldar olan üçüncü kişilere hukuk 
mahkemesinde markayı tescil ettirene 
karşı iptal ve terkin davası açma 
hakkını bahşetmez. Bu durumda tescil 
edilen markanın Markalar Kanununun 

ve 6. maddelerine göre tescilinin 
caiz olmadığını ve böyle bir tescil"* 
den dolayı zarar gördüğünü iler*

sahibine karşı bu süre içinde terkin 
davası açabilecektir. Meğer ki, dava 
açması hakkın kötüye kullanılmasını 
teşkil etsin. Bu çerçevede, davacının 
uzun süre hareketsiz kalması, himayeyi 
talepten vazgeçtiği ve dolayısıyla, 
açtığı terkin davasının hakkın suis- 
timalini teşkil ettiği anlamına mı 
gelecektir? Bu soruya her somut 
olayın özelliklerine göre olumlu 
cevap verilebilir. Federal Mahkeme, 
tecavüze ıttıla tarihi ile dava 
tarihi arasında 7 yıl (bkz. Federal 
Mahkemenin biraz önce zikredilmiş 
olan 23/10/1962 tarihli kararı) veya 
11 yıl (bkz. Federal Mahkemenin 
biraz önce zikredilmiş olan 22/10/1974 
tarihli kararı) gibi uzun sürelerin 
geçmiş olması halinde, açılan terkin 
davasının hakkın kötüye kullanılması 
olduğunu kabul etmiştir.

İkinci görüşü, yâni TTK m.62'deki 
1 ve 3 yıllık sürelerin veya, iltibasa 
mahal verecek şekilde marka kullanmak 
cezayı müstelzim bir fiil olduğundan 
(Markalar Kanunu m.51/b), ceza zaman
aşımı süresi olan 5 yıllık sürenin 
(TCK m.102, b.4) uygulanacağı yolun
daki düşünceyi benimsersek, Yargıtay'
ın yerleşmiş içtihadının, TTK m.62'- 
deki 1 ve 3 yıllık sürelerin tecavüz 
devam ettiği müddetçe işlemediği, bu 
sürelerin ancak tecavüz eyleminin 
son bulduğu tarihten itibaren işle
meye başladığı yolunda olduğunu da 
hemen belirtmemiz gerekir (bkz. 
Yargıtay TD’nin 28/5/1964 tarih ve 
5640 E.,
Dönmez, age., sh.241 vd.; Yargıtay 
TD'nin 18/3/1971 tarih ve 71-826 E., 
71-2112 Ki- sayılı kararı, H. Domaniç/ 
E, Çamoğlu, age., sh.89; Yargıtay 
TD'nin 13/2/1973 tarih ve 73-473 E., 
73-489 K. sayılı kararı, H„ Domaniç- 
E* Çamoğlu, age., sh.90;
Y. Karayalçın, age.,
Dönmez, age., sh.126 vd.).

Birinci görüşe rağbet edildiği 
takdirde ise, kanaatimizce, 
biraz daha değişiktir. TTK m.62'deki 
3 yıllık süre tecavüzün doğumundan 
başlamaktadır. Şu halde, 
fiilinin tekerrür ettiği her 
yeni bir 3 yıllık süre 
başlamaktadır (Yargıtay TD'nin 19/2/ 
1968 tarih ve 66-2487 E., 68-984 K. 
sayılı kararı, H. Domaniç-E. Çamoğlu, 
age., sh.89).
m. 15, f. 2'deki 3 yıllık 
başlangıcı sonraki markanın tescili

aylık sürenin işlemeye 
savunulabilecektir; 

ikinci markanın tescilinden 
tecavüz devam

1938 K. sayılı kararı, î.

ayrıca bkz. 
sh.476; X.

durum

tecavüz
gun 

işlemeye

Oysa Markalar Kanunu 
sürenin

5.
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süren ilgilinin yasaya aykırı marka- 
terkinini ilgili Bakanlıktan teşkil edemez. Sanayi Bakanlığı marka 

sicilini,
talebi halinde, ticaret mahkemesinin 
kesinleşmiş kararma uygun olarak 
düzeltir ve ayrıca durum Resmi Sınai 
Mülkiyet Gazetesinde ilan edilir..." 
(age., sh.419 ve 421).

Gerçi, TTK m.4, b.4'ün "hukuk 
davaları"ndan bahşettiği, incelediği
miz faraziyede ise bir idari davanın 
söz konusu olduğu ileri sürülerek 
sayın Y. Karayalçın' m tezine karşı 
çıkılabilir. Fakat, marka üzerindeki 
hak herkese karşı ileri sürülebilen 
mutlak bir sübjektif (Özel) hak (Y# 
Karayalçın, age., sh.412; R.Poroy, 
age., sh.231 no 444) ise ve sübjektif 
hakların (özel hakların) korunması

nm
istemesi ve bu talebinin reddi halin
de idari yargı yerinde iptal davası 
açması mümkün değildir (mümkündür 
olacak). Mahkemece, Markalar Kanununa 
göre davacının adli yargıda böyle 
bir dava açma hakkı olmaması nede
niyle davanın reddi cihetine gidilmek 
gerekirken, işin esasına girilip 
markanın iptaline karar verilmesi 
usule aykırı olup hükmün bu nedenle 
bozulması icap etmiştir..."

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 
bu kararı, yayınlanmamış olmakla 
beraber, önemine binaen, uygulamada 
kısa sürede duyulmuş ve elden ele 
dolaşır olmuştur.

İtiraf etmek gerekir ki, Yargıtay 
11. Hukuk Dairesinin bu kararı mate-

davayı kazanan tarafın

medeni usul hukukunun amaç ve konusunu 
teşkil ediyor (S. üstündağ, Medeni 
Yargılama Hukuku, Cilt I-II, 4.Bası, 
İstanbul 1989, sh.25) ise, marka
üzerindeki sübjektif (özel) hakların 
yapılan bir tescil ile ihlal edilmesi 
halinde (geniş anlamda) hukuk mahkeme
lerinin görevli olması gerekir.

Bu meyanda, Markalar Kanunu 
m.50'nin kanuna konulmasındaki amacın 
"Sanayi Bakanlığı veya her alakadar 
kişi"nin hangi hallerde terkin davası 
açabileceğini belirlemek olduğu; 
diğer bir deyişle, bu maddenin öngör
düğü tahdidi haller dışında "Sanayi 
Bakanlığı veya her alakadar kişi"nin 
terkin davası açma hakkına sahip 
olmayıp sadece hakkı tecavüze uğrayan 
marka sahibinin terkin davası açabile- 

bu itibarla Markalar Kanunu

matik bir ikna ediciliğe sahiptir. 
Ancak, 1965 yılından beri aksi yönde 
gelişip artık tamamen yerleşmiş olan 
uygulamayı da, şu veya bu nedenle 
"sehven" yapılmış bir uygulama olarak 
kabul edip bir kenara bırakmak da 
pek o kadar kolay değildir.

Kanaatimizce, şimdiye kadarki 
uygulamanın dayanağı, doğru ya da 
yanlış olarak, TTK m. 4, b.4'tedir. 
Bilindiği üzere bu bent "Alameti 
farika, ihtira beratı ve telif hakla
rına müteallik mevzuatta tanzim
olunan hususlardan doğan hukuk dava
ları ticaret davası sayılır" hükmünü 
amirdir. Konuyu yakından incelemiş 
olan sayın Y. Karayalçın, bu hükme 
dayanarak şu şekilde beyanda bulun
maktadır; "... Marka siciliyle ilgili 
işlemler dolayısıyla hakları ihlal 
edilmiş olan üçüncü kişiler ticaret 
mahkemelerinde hukuk davaları aça
bilirler (TK 4 n.4)
Sanayi Bakanlığı tarafından kabul ve 
marka siciline işlenmesi dolayısıyla 
hakları ihlal edilen kimseler ticaret 
mahkemesinde

ceği;
m.50'nin adliye mahkemelerinde terkin 
davası açılabilecek tahdidi halleri 
değil,
alakadar kişi"nin 
lerinde) terkin davası 
(istisnai) tahdidi halleri düzenlemek
te olduğu da söylenebilir. Bu madde
deki haller dışında "Sanayi Bakanlığı 

her alakadar kişi" terkin davası 
bu hak sadece hakkı 

tescilli marka 
Markalar

"Sanayi Bakanlığı veya her 
(adliye mahkeme- 

açabileceğiMüracaatların• • •

aleyhine veya 
aşamayacak, 
tecavüze 
sahibine

müracaatçı 
dava açabilirler. Danıştay'ın iptal 
kararı dolayısıyla tescilin yapılması 
halinde de hakları ihlal edilmiş 
olanlar ticaret mahkemesinde dava 
açabilirler; çünkü Danıştay'ın kararı 
Müracaatçı ile davalı Sanayi Bakan
lığını ve sadece tescil talebine ait 

tasarrufu ilgilendirir. 
bakımdan Danıştay'ın kararı 
Mahkemesinde hakkı ihlal edilen kişi' 
tarafından Sanayi Bakanlığında lehine 
oscil yapılmış kişi aleyhine açılan 

davada- kesin hüküm veya kesin delil

uğrayan
ait olacaktır.

Kanunu m.50 sevkedilmemiş olsa idi, o 
maddede zikredilen hallerde dahi 
"Sanayi Bakanlığı veya her alakadar 
kişi"nin terkin davası açabilmesi 
sıfat (husumet) 
olamayacak idi.

Kaldı ki, Markalar Kanununun 50. 
Sanayi Bakanlığının hangi 
tescilli bir markanın terki- 

mahkemelerinden isteye-

yönünden mümkünBu
-ticaret

maddesi 
hallerde 
nini adliye
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açıldığı, bu durumda 6 aylık süre 
açılan davanınbileceğini açıkça belirlemekte ve 

tahdit etmektedir. Bu madde, 
lığın, tescilli bir markayı, 
tecavüze uğrayanın 
veya resen terkin etme yetkisi olma
dığının aşikar bir kanıtıdır; onun 
eğer böyle bir yetkisi olsa idi, 
madde sevkedilmez veya, daha doğrusu, 
"her alakadar kişi" ile sınırlı 
olarak sevkedilirdi. 0 itibarla 
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin nasıl 
olup da "

. tescilinin caiz olmadığını ve 
böyle bir tescilden dolayı 
gördüğünü ileri 
yasaya aykırı markanın 
ilgili Bakanlıktan istemesi ve bu 
talebinin reddi halinde idari yargı 
yerinde iptal davası açması mümkün
dür" şeklinde beyanda bulunarak 
Bakanlığa aslında sahip olmadığı bir 
yetkiyi atfedebildiği de anlaşılama
maktadır .

geçmeden
girilmesi icap ettiği" gerekçesiyle 
daha önce de bozmuştur. Burada, 
Yargıtay'ın yerel mahkemeye esasa 
girmesini söyleyip sonra da yerel 
mahkeme tarafından bu doğrultuda 
verilen kararı bu kere yargı yolu 
yönünden bozmasının ne ölçüde medeni 
usul hukuku ilkeleri ve mantığı ile 
bağdaştığının tartışmasına girişecek 
değiliz. Ancak, anlaşılan kolaylıkla 
gözden kaçabilen şu hususa işaret 
etmekte de fayda mülahaza ediyoruz: 
Yargıtay'ın iki bozma kararma konu 
olan olayda dava 2/12/1986'da ikame 
edilmiş olup halen idari yargı önünde 
derdesttir ve bilebildiğimiz kada
rıyla idari yargıdan davaya bakıp 
bakmama yönünde bir karar henüz 
çıkmamıştır. Diğer bir deyişle, 
davanın açılmasından takriben beş 
buçuk yıl sonra daha esasa girile- 
memiştir!

esasınaBakan- 
hakkı 

talebi üzerine

50.

tescil edilen markanın

zarar 
ilgilinin 
terkinini

suren

Bu vesileyle Türk adalet meka
nizmasının artık kronikleşmiş bir 
sorununa da değinmek istiyoruz. 
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin yukarı
da anılan 28/12/1990 tarihli kararına 
konu olan dava 2/12/1986 tarihinde 
ikame edilmiş ve bu davada yerel 
Mahkemenin süre yönünden davanın 
reddine ilişkin 17/3/1987 tarihli 
kararını Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 
"nizalı markanın 17/9/1986'da tescil 
edildiği ve davanın 2/12/1986'da

Davanın taraflarının Türk adalet
mekanizmasından bundan, hiç olmazsa, 
biraz daha fazlasını beklemeye hak
ları vardır inancındayız.

Yüce Yargıtay'ın yukarıda kısaca 
değinilen hukuki sorunlara kısa 
sürede çözüm getirerek uygulamayı 
içinde bulunduğu tereddütlerden ve 
Türk Markalar Hukukunu da ihmal 
edilmişlikten bir nebze kurtaracağını 
ümit ve temenni ediyoruz.
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MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVA KONUSU TEORİLERİ

Yrd.Doç.Dr. M: Kamil YILDIRIM
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi

Giriş
Doktrinimizde, dava konusuna 

münhasır, monografik bir eser yazıl
mamıştır. Bu kurum, tabiri caiz ise, 
dava sebebinin gölgesinde kalmakta 
ve sadece bir ölçüde, derdest-i 
rüyetlik, objektif dava yığılması, 
kesin 'Hükmün tesirleri gibi kurumlar 
vesilesiyle İncelenmektedir.

İsviçre(l) ve özellikle Alman 
doktrininde mevcut pek çok esere(2) 
rağmen, dava konusu kavramının içeriği 
hakkmdaki tartışmaların sonu gelmiş 
değildir.
bir dava konusu kavramı teklif etmek
ten ziyade, bu konudaki tartışmaları 
bir ölçüde ortaya koymaktır.

Türk literatüründe terim olarak 
dava konusuna günümüzde ihtilaf 
konusu da denilmektedir(3). Biz 
burada, HUMK.m.179 ' daki ifadeye 
bağlı kalarak, dava konusu terimini 
kullanacağız. Eski dildeki müddeabih 
kelimesi artık davanın kıymeti 
(Streitwert) olarak anlaşılmalıdır(4). 
OsmanlI Muhakeme Usulünde, dava 
konusu (müddea veya müddeabih) dava
cının dava ettiği şeydir(5).

Türk ve Alman hukukunun pozitif 
hükümlerinde ifade farklılığı vardır. 
Kanunumuzda dava konusu, vakıalar ve 
hukuki sebepten (HUMK.m.179 b.2-4). 
Alman Medeni Usul Kanununda ise 
talebin konusu ve sebebinden sözedil- 
mektedir (S 253 II ZPO).

Bazı ifade, ilke ve kurum fark
lılıklarına rağmen, dava konusuna 
dair meseleler kıta Avrupası usul 
hukukları için aynıdır. Bu çalışma
mızda dava konusu kavramının Roma

hukukundan günümüzde Özellikle Alman, 
İsviçre ve Avusturya doktrinindeki 
tartışmalara kadar takip ettiği çiz
giyi ortaya koymaya çalışacağız.

I. Tarihi Gelişim
1. Roma Hukukunda Dava Konusu
Roma hukukunda, dava konusunun 

yerini belirleyebilmek için, gerek 
legis actio gerek formüla usulünde 
cari olan(6) kurum ve ilkeler, yani 
actio; actio'nun in iure safhası; bu 
safhanın sonunda ortaya çıkan litis 
contestatio; davaların veya taleple
rin ayniyeti halinde ortaya çıkan, 
aynı şey için iki defa dava açılamaz 
(bis de eadem re ne sit actio) ilkesi 
ile bu ilkeden kaynaklanan engeller 
(yasaklamalar) üzerinde durulmalıdır.

Actio:
Roma Usul hukukunda actio'nun 

bünyesinde, maddi hukuk ve usul 
hukuku birarada, birbirine karışmış 
bir haldeydi ve hukuki önemi haiz 
maddi unsurlar, maddi hukuk normu 
biçiminde değil, actio'nun şartı, 
yani dava şartı olarak gösterilmekte 
idi. 0 dönemde, hukuki himayenin 
ius'a (hukuk) nazaran actio (dava) 
vasıtasıyla sağlandığı kabul edi
lirdi (7) .

Bu nedenle, amacımız, yeni

Roma hukukunda maddi ve usul 
hukuklarının sistematik bir biçimde 
ayırt edilmedikleri(8) gözönüne 
alınır ise, talep (Anspruch) kavra
mına maddi hukuk bakımından ağırlık 
verilmesi görüşünün günümüzde dahi 
nasıl etkili olduğu kolaylıkla anla
şılabilir.

Dava konusu açısından, formula' nın
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bir demonstratio'ya ihtiyaç vardı. 
Fonksiyonu, davanın temelinde yatan 
yatan olayı (Sachverhalt) özetleyerek 
olay taslağını hakem huzuruna getir
mek, olayı ferdileştirmek, tipik 
hale getirmek olan demonstratio, 
dava konusu açısından çok önem- 
liydi(15).

birinci safhası, in iure önem taşı
maktadır. Ancak, in iure'nin ilk 
işlemleri olan davacının, davalıya 
hangi dava formülüne müracaat ede
ceğini ihbarı (editio actionis); 
davalıyı mahkeme önüne daveti (in 
ius vocatio); davasını Praetor önüne 
götürmesi
olayları, dava konusunun ne belirlen
mesine, ne de taraflar açısından 
bağlayıcı bir nitelik kazanmasına 
hizmet etmektedir(9).

Dava konusunun tesbiti, ilk 
defa, iudicum dare ile, yani karşı
lıklı iddia ve savunmaların değerlen
dirilmesinden sonra magistra tarafın
dan davacıya dava imkanını bahşeden 
formula verilmesiyle olmakta idi.

Dava konusunun (dava programı- 
taraflar, formula'da 

konusu üzerinde 
tesisine razı olduklarını 

suretiyle, yani litis 
contestatio sayesinde katılmaktay
dılar (10) .

actionis)(postulatio
Eda davalarında, hakimi, dava

lıyı sabit veya takdir edilecek bir 
miktar paranın ödenmesine mahkum 
etme kararı vermeğe yetkili kılan 
condemnatio'nun, dava konusunun 
ferdileştirilmesine bir katkısı 
yoktu.

Dava konusu, intentio ile yete
rince ferdileştirilebilir, talebin, 
edaya yada tesbite ilişkin olduğu 
anlaşılabilirdi. Eda davalarında, 
intentio, daima davanın gayesini ve 
belirli hallerde -condictio 
creditae ve certae rei hariç- dava 
sebebini ihtiva ederdi.

nın) tesbitine, 
belirlenmiş dava 
hüküm 
göstermek

certae

Intentio cer ta'ya bakıİdığında 
dava konusu derhal ortaya çıkardı. 
intentio1nun ayniyeti, dava yolunun 
tüketilmiş olup (eadem res) olmadığını 
dahi gösterirdi. Fakat şahsi bir 
dava sözkonusu ise, davanın ferdileş
tirilmesi için yine davanın doğum 
sebebine (Eritstehungsgrund) müracaat 
edilirdi. Buna mukabil, belirli bir 
meblağın ödenmesine veya misli eşya
dan belirli bir miktarın temlikine 
ilişkin eda davaları ile tesbit 
davalarında ise, olay actio'nun bir 
parçası değildi; dava konusu, intentio 
sayesinde yeterince açıklanmış olu
yordu. Olayın, bu hallerde dahi 
tamamen

Actio, bir davanın görülebilir- 
liği (Zulaessigkeit) ve gerekçelen- 
dirilmesi için aranılan 
maddi hukuka ait bütün

usuli ve
şartları

bünyesinde barındırmakta idi. Formula 
usulünde(11) 
anlamında bir talep mevcut olmasa 
dahi actio'yu kabul edebilirdi.

Dava konusu bakımından, 
oluşturan

Praetor maddi hukuk

For
mula ' yı
demonstratio, intentio ve adiudicatio 
önemliydi.

intentio, davacının talebini, 
dayandığı hukuku veya vakıayı yani 
dava sebebini ihtiva ederdi(12).

Eda davalarında intentio, umumi
yetle ayrıca davanın gayesini (Ziel), 
yani eda talebini de gösterirdi. Bizi 
eda davalarında (condictio(13) certae 
pecunae ve certae rei) ise, davanın 
gayesi, intentio için yeterliydi. 
Bir fikre göre, davacının tadadi 
nitelikteki beş condictio'dan biri
sine başvurmak ve davasının gayesini 
bildirmek suretiyle artık davasını 
ferdileştirdiği ve bununla bağlı 
kaldığı sanılmamalıdır, davacı dava 
sebebini zikretmeksizin açtığı bir 
davayı sonradan değiştirerek bir 
başka talepte bulunabilirdi(14).

intentio'dan 
gayrımuayyen bir şeyin (incertum) 
talep edildiği görülüyor ise, hakime, 
muhatap olduğu ihtilaf (dava) konusunu 
gösterecek, dayanak noktaları verecek

unsurlardan

önemsiz olmadığı,
olayda birden fazla actio

somut
. . olması
ihtimalinde ortaya çıkan actio'ların 
yarışması probleminden anlaşılmakta
dır. Actio'ların 
ya sahip olmaları, 
sonucunun doğmasına 
Şahsi

aynı amaca ve causa'- 
bir eadem res 
neden olurdu, 

causa'yı tesbit 
dava sebebini iyice ferdileş

tiren davanın doğum sebebine (Ent- 
stehungsgrund) bakmak gerekiyordu. 
Bu doğum sebepleri (Entstehungsgrund), 
dava sebebinde gösterilen hukuki 
sebebin (Verpflichtungsgrund) ikinci 
davadaki ile aynı olup olmadığını 
izaha yardımcı olmakta idi.

davalarda

Bu yorum
lama sonucunda, bu iki hakkın, davayı 
temellendiren aynı vakıalara dayan
madıkları ve böylece iki intentio'nun 
ve dava konularının aynı olmadığı 
gerekçesi ile fcu iki hak arasında

Eda davasında
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gerçekten ayniyet bulunmadığı; buna 
mukabil, ayniyet tesbit edilmiş ise, 
artık intentio'lar arasında ve dava 
konuları arasında ayniyet bulunduğu 
ortaya konulmuş olurdu. Olay (Sach- 
verhalt) bu hallerde dava konusunun 
bir unsuru olmamakla birlikte, dava 
sebebinin ve böylece dava konusunun 
ferdileştirilmesinde önemi haizdi(16).

Formula1da intentio incerta 
sözkonusu olduğunda, davacı, derdest-i 
rüyetliğin global etkisini engellemek 
üzere, hangi sıfatla dava açtığını 
tasrih veya takip ettiği gayesini 
belirtmek amacıyla bir praescriptio 
verebiliyordu. Bu praescriptio, dava 
konusunun sınırlanmasına sebep olmak
taydı. Davacı, actio'da kendisine 
sağlanan taleplerin hepsini kullanmak 
istemiyor ise, talebini demonstratio 
(vakıalar yönünden) ve praescriptio 
vasıtasıyla (hukuki yönden) ferdileş
tirmiş ölürdü. Bu yüzden praescriptio 
dava konusu bakımından önemliydi.

Taksim davalarında, intentio 
bulunmaz, sadece adiudicatio ve 
condemnatio bulunurdu. Bu davalarda, 
adiudicatio, ihtilaflı ayni hakları 
ve hakların dağılımını gösterirdi(17).

Davacının gayesi, kendisine 
bahşedilmiş bir actio sayesinde 
(fakat bu bir taraftan litis contes- 
tatio ile kendisini de bağlamaktadır) 
davalıyı mahkum ettirmektir.

Hakimin neye karar vereceği 
actio'ya -özellikle de actio'nun 
intentio ve demonstratio'suna, taksim 
davalarında ise adiudicatio'ya- göre 
belirmekteydi.

Aynı davayı yeniden açma veya 
aynı talebe dayanarak yeni bir dava 
açma yasağı :

Davacının bu şekilde hareketini 
engelleyen kurumlar: usuli Konsumtion 
ile umumi nitelikteki Praetor excep- 
tio'sudur. Bu engellerin temelinde 
"bis de eadem re ne sit actio" kuralı
yatmaktadır.

Dava konusunun litis contestatio 
1la mahkemeye intikal etmesi davada, 
derdest-i rüyetlik konusunu ve ihti
lafın yeniden yargılanması yasağını 
°^taya çıkartabilmektedir. Bu yasağın 
etkisi, dava şahsi bir dava (actio 
rn personam) ise, sönme (Konsumtion) 
j!8) şeklinde olmaktaydı. Şahsi 
davanın temelinde yatan borç, litis 
contestatio muamelesinin tekemmülü 
£le ortadan kalkınca bu borçtan 
Kaynaklanan dava da artık sönüyor

(son buluyor) ve actio'daki borcun 
yerini "condemnari oportore" alıyor
duk).

Davalı, litis contestatio muame
lesinin tekemmülüne iştirak etmek 
suretiyle, her ne kadar ikame olunan 
bu davaya ve onun sonuçlarına katlan
mak zorunda ise de, öte taraftan bu 
ihtilafın bir daha hiçbir şekilde 
gündeme gelmeyecek şekilde neticelen
mesi avantajına da kavuşmaktaydı. 
Konsumtion'un bu sonucu, kendiliğin
den (ipso iure) ve usul hukukundan 
doğardı(20).

Ayni davalarda ise, temelde bir 
borç (obligatio) mevcut olmadığından 
ve bu davalarda ayni talep herkese 
karşı hüküm ifade ettiğinden, sırf 
davalıya karşı yürütülmüş bir actio 
ve davalıyla doğan bu münasebet 
çerçevesinde ortaya çıkmış bir litis 
contestatio, bu borç ve davayı, şahsi 
davadaki gibi kendiliğinden sona 
erdirmemekte ve Praetor'un "exceptio 
rei in iudicum deductae" ile müdaha
lesi gerekmekteydi(21).

"Actio in personam" grubuna 
dahil olmalarına rağmen, maddi hukuk 
dışında Praetor Edict'inden kaynakla- 

"Actio honoraria" ile somut olay 
sağlamak amacıyla Prae- 

"actio in factum
nan
adaletini 
tor'un yarattığı 
concepta" türü davalarda, obligatio 
ve Konsumtion olguları bulunmadığın-

ancakikinci bir yargılama.dan,exceptio'yla engelleniyordu(22).
Aynı konuda açılmış yeni bir 

davanın reddi halinde -ister ipso 
exceptio yardımıylaisteriure < - , . reddedilmiş olsun- red sebebi olarak 

bu davanın yeterince gerekçelendiril- 
mediği (yoksa davanın kabule şayan 
olmadığı değil) gösterilirdi(23).

Usuli nitelikteki Konsumtion ve 
umumi nitelikteki exceptio'ya dayanak 
teşkil eden "bis de eadem re ne sıt 
actio" yani aynı şey için_ iki jîefa 
dava açılamaz;;___ ilkesi (24), Roma Huku
kunda iki safhalı formula öncesinde, 

' tek bir safhada

olarak. tek safhalı yargılamada 
hakimin hükmünü verdiği an; formula 
usulünde litis contestatio muamelesi
nin tekemmülü anı (Magıstrat ın 
karar verdiği an, yoksa ıudex ın 
hüküm anı değil) esasalınmıştır. Bu 
açıklamaları takiben denilebilir kı, 
dava engellerinin temelinde, aslında
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daha önceyukarıda bahsi geçen, 
actio'nun tekrar açılmasında ortaya 

usuli veya umumi engelden

aynılitis contestatio'ya dayanılarak 
söylendiği gibi, taraf iradesi ya da 
beyanı değil, maddi hukuka ilişkin 
kesin hüküm mülahazasından mülhem, 
Devletin egemenlik gücüne dayanarak 
verilmiş bir hüküm yatmaktadır(25).

Dava açma yasağı, actio'1ar 
arasında ayniyet tutunması halinde 
uygulandığından, hangi halde ayniyet 
olduğunun da tesbiti gerekiyordu. 
Bunun için, dava sebebini ve eda 
davaları bakımından davanın gayesini 
de ihtiva eden intentio' larm aynı 
olup olmadığına bakılırdı, intentio 
certa türü iki dava arasındaki ayni
yet, demonstratio sayesinde ortaya 
çıkartılabiliyordu. Bu son faraziyede 
davacı, yanlış seçtiği demonstratio 
nedeniyle davayı kaybetmiş ise, 
yeniden doğru demonstratio'ya dayana
rak dava açabilirdi(26).

Bu durumda davalar arasında 
ayniyetin tesbiti bakımından, olay 
(Sachverhalt) önem kazanmaktaydı. 
Fakat olayın önemi, ikinci davanın 
sadece . reddi faraziyesinde ortaya 
çıkardı; eğer davacı, ikinci davayı 
da kazanır ise, davacının ilk demons- 
tratio'sunu doğru seçmiş olduğu ve 
artık yeni bir davaya mahal bulunma
dığı söylenecekti.

intentio incerta sözkonusu 
olduğunda,
(dava
hükmün tesisi (iudicum) ile ortaya 
konulabildiğinden, burada demons- 
tratio'nun intentio certa’daki gibi 
açıklayıcı ve duruma göre engelleyici 
bir fonksiyonu da bulunmadığından, 
ihtilafın tekrar görülmesi mümkündü. 
Bilindiği üzere, 
davacı, hakkından fazla miktarda 
talep etmesi yüzünden (Plus petitio), 
ya hep ya hiç kuralı uyarınca davası
nın reddolunması üzerine, bir daha 
dava açacak olur ise bu sefer karşı
sına usuli konsumtion veya umumi 
exceptio engeli çıkardı(27).

Eadem res :
Hukuk düzeni, davacıya birden 

ziyade actio ile hukuki korunma 
sağladığında, ortaya, actio'larm 
yarışması problemi çıkmaktaydı. 
Actio'lar arasındaki yarışma, actio'- 
larm takip ettiği amaçlarda farklı
lık olması, örneğin bir davada tazmi
nata öteki davada cezai mahkumiyete 
yönelmesi halinde sözkonusuydu. Bu 
durumda, ikinci davanın maddi hukuka 
dayanan eadem res kurumu sayesinde 
engellendiği ileri sürülmüştür.

çıkan 
farklıdır.

"Eadem res"in, hangi halde var 
sayılacağı doktrinde çok tartışılmış- 

Eadem res'in şahısta, davanıntır.
gayesinde veya amacında (idem corpus, 
id ipsum de quo aqitur) ve dava 
sebebinde (eadem causa) ayniyet 
olmak üzere üç unsuru bulunmakta
dır (28). Bunlardan eadem causa' nm 
tesbitindeki güçlük, davanın türüne 
göre değişmekteydi. Causa'yı tespit, 
ferdileştirilmesine gerek olmayan 
ayni bir davada nisbeten kolaydı; 
şahsi davalarda ise, davacının dilek
çesinde bahsettiği alacak davasının 
doğum sebebine (Entstehungsgrund), 
ferdileştirmeye yardımcı bir unsur 
olarak ihtiyaç vardı. Şahsi hakkı 
temellendirici somut maddi unsur 
(der begründerlde konkre te Tatbestand) 

sayılmaktaydı(29). Borçlar
"aynı

veya "aynı borç 
doğuran maddi unsur" varsa her iki 
davanın causa'sı arasında ayniyet 
olduğu kabul edilirdi(30). Causa'lar 
arasında ayniyet tesbit edildiğinde, 
otomatik olarak eadem res uygulanmaz, 
actio'larm aynı gayeye yönelmiş 
olup olmadıkları belirlenmeye çalışı
lırdı (31), örneğin biri maddi tazmi
nata, diğeri cezai sorumluluğa yöne
lik iki dava dilekçesinin varlığı 
halinde, bunların birbirinden farklı 
olduğu kabul edilirdi.

2. Jüstinyen Hukuku 
Bu dönemde(32), 

safhalı yargılama, yani 
usulü ve buna bağlı olarak liiis 
contestatio, terk edilmiştir (33) •
Hakimlik görevi, artık meslekten 
olan kişiler tarafından ve imparatora 
ait egemenliğin yegane meşru temsil
cisi sıfatıyla yerine getirilmek" 
teydi(34). Yargılamanın amme hukukuna 
dayandığı kabul ediliyordu.

Dava dilekçesinin (libelli 
conventionis) mahkemeye arzı, da 
ikamesinin sonuçlarının doğması
yetmiyordu. Dava ikamesinin usuı 
etkileri (aynı konuda ikinci 
dava açma yasağı gibi) ilk kez, 
dilekçesinin mahkemece ^aval y
tebliği (postulatio simplex) 1 +L 
faiz talebi, talebin miras 
intikali gibi maddi hukuka iü?aVa 
etkileri ise, ancak davalının 33 
dilekçesine karşı mahkeme huzuru*

causa
hukukuna ilişkin davalarda 
akit" "aynı suç"

dava konusunun kapsamı 
dilekçesinde değil) ancak

klasik i^ 
formulaintentio certa'da

bir

Bu,
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tekrarladığı muhalefeti ile ortaya 
çıkardı. Bu muhalefete narratio ya 
da önceki anlamıyla bir ilgisi bulun
mamakla birlikte litis 
denilmekte idi(35).

actio kavramı yerine petitio üzerinde 
durmuştur.

Gerçek usuli talebin Petitio 
maddi hukukun ise talebincontestatio olduğu,

gerekçelendirilmesi için lazım olan 
dava sebebi olacağı kabul edilmiştir. 
Actio ile

Yargılamada, 
önemini yitirince, 
etkisi de

formülanın tesisi 
actio'nun çifte 

(daha doğrusu actio*nun 
özel hukuka ilişkin yönü de) zayıfla
mış, yok olmuştur. Artık actio ile 
sadece maddi hukuk anlamında hak 
anlaşılmaktadır. Hatta "actio in 
rem" deki ayni hak talebi dahi, 
davalıya karşı şahsi talep olarak 
dermeyan edilir olmuştur(36).

Davacının, dilekçesinde, actio' yu 
anmadan, davaya ait vakıaları mahke
menin ve hasmın huzuruna getirmesi 
yeterliydi(37).

"Talep", tek başına davanın 
temelini ve amacını göstermeye kafi 
idi, intentio artık rüştünü kazanmış, 
formüla yardımıyla ferdileştirmesine 
ihtiyaç kalmamıştı. Artık klasik 
anlamda bir formüla sözkonusu olma-

artık sadece, bu maddi 
hukuka ilişkin dava sebebi kastedil
mekte , buna 
kez, bağımsız ve 
ayırıcı bir 
sahneye çıkmaktadır(43).

Maddi hukuk ile usul hukukunun 
birbirinden ayrılması (dualizrn) 17. 
yüzyılda tamamlanmıştır. Müşterek 
hukuk içinde ayrı bir yere sahip 
olan 1654 tarihli Jüngste Reichs- 

maddi hukukun usul huku-

mukabil dilekçe, ilk 
maddi hukuktan 

hukuki kurum olarak

abschied,
kunda sınırlı bir şekilde uygulanması 
esasını getirmiştir. Artık davacıdan 
beklenen, 
değil,
yerine, dava dilekçesi ve dava sebe
binin önem kazandığı, bu iki unsurun 
dava konusunu oluşturduğu, maddi 
hukukun ise artık sadece dava sebebi-

talebini ferdileştirmesi 
vakıalandırması idi. Actio

dığmdan, davanın değiştirilmesi de 
mümkün idi (38). Talep ve onun usul 
hukuku yönünden doğuracağı sonuçların 
bir kül teşkil edeceği telakkisinin 
terki sayesinde, bugünkü anlamda 
maddi ve usuli hak ayrımına da (dua- 
lizm) uygun bir zemin hazırlanıyordu.

Jüstinyen hukuku, roma hukukunda 
gördüğümüz 
konusuna da değişiklik getirmiş ve 
davaların değil, maddi hukuka ilişkin 
taleplerin yarışabileceğini öngörmüş
tür. Davacının aynı davayı tekrar 
açması, eskiden olduğu gibi umumi 
dava engeli ile değil, bir exceptio 
yardımıyla önlenmektedir(39). Artık 
eskisi gibi actio'ların değil ve 
fakat davalardaki netice-i taleplerin 

(Solutionskonkurrenz)

nin yorumlanması açısından bir önem 
taşıdığı kabul ediliyordu(44). Actio'- 
nun dualizme bu şekilde kurban edil
mesini, Savigny'nin "maddi hukuka 
dayalı dava hakkı" teorisi dahi 
önleyememiştir.

Müşterek hukukta ne genel olarak 
usul hukuku, ne de özellikle dava 
konusu gibi temel bir kavram üzerinde 
durulmuştur. Bu, usul hukukunun o 
dönemde maddi hukukun egemenliğinde 
bulunmasının doğal bir sonucudur. 
Actio'nun maddi hukuka ait olduğunun 
kabul edildiği dönemlerde dava konu
sunun da maddi hukuka göre biçimlen
diği sanılmaktadır.

Müşterek hukukun son döneminde, 
Savigny'nin, yargılamada maddi hukuka 
dayandırdığı dava hakkının, varolduğu 
iddia edilen (mevcut olan değil) hak 
olarak anlaşılması gerektiğini benim
semesi, onun dava konusu kavramına, 
bir nebze de olsa, usul hukukuna 
özgü bir anlam verdiğini göstermekte
dir (45). Belirtmek gerekir ki, müşte
rek hukukta yeknesak bir dava konusu 
kavramına ulaşılamamıştır(46).

Buraya kadar yapılan açıklama
lardan dava ve dava konusu hakkında 
genel bir bakış elde edilebilir. 
Tarihi malzemeden doktrinde savunu
lacak fikre destek sağlamak amacıyla 
yanlı tesbitler yapmak imkanı bulun
maktadır. Örneğin olayın önemi, Roma

actio' larm yarışması

yarışması 
önemliydi(40).

Maddi hukuk talebi adedi kadar 
dava konusu mevcut olduğu kabul 
edilirdi. Maddi hukuk, objektif dava 
yığılması ve dava değiştirilmesi 
bakımından da belirleyici idi(41). 
Bir fikre göre, Jüstinyen hukukundaki 
bu gelişme, bugünkü anlamda davalar 
arasındaki yarışma bakımından önemli 
bir adım olarak nitelendirilebilir (42).

3. Müşterek Hukuk 
Bu dönemde ortaya çıkmış olan 

Ordine literatürü, bir taraftan 
Jüstinyen hukukuna yönelmekle bir
likte, esasen Alman hukuk anlayışına 
Önem vererek, klasik Roma hukukundaki
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konusunu teşkil ettiği için, artık 
ikinci dava kabule şayan görülmeye- 
çektir.

hukukundan örnek verilerek yadsına
bilir. Yeknesak dava konusu kavramın
dan 
ise,
dava tipi için farklı 
uygulanmış olduğu deliline dayanıla
biliri). Bunun haricinde zikredil
mesi gereken diğer bir husus ise, 
eski döneme ait esasların günümüzde 
çok sınırlı bir şekilde uygulanabil
diği olgusudur. Böyle bir sınırlamaya, 
Habscheid'm belirttiği gibi, Ver- 
handlungsmaxime'ye 
sahip olmayan usul hukuku sistemleri 
arasında alış veriş yapılmasındaki 
tehlike sebep olmaktadır(48). Gerçek
ten de tarafların hakimi, olayda 
uygulayacağı hukuku göstermek sure- 

bağlayabildiği Roma hukuk 
ait dava dilekçesi ile 

bugünkü hukuk anlayışında dava dilek
çesine ve dava konusuna verilecek 
anlam arasında büyük farklılık mev
cuttur.

edilmek isteniyor 
zaten her

sarfınazar 
Rama hukukunda da III. Dava Konusu Kavramının

Türk Doktrinindeki Yeri 
Doktrinimizde umumiyetle, dava 

dava sebebi ile özdeşleş- 
ve dava konusunun tek

hususların

konusu, 
tirilmekte 
başına incelenmesinden -herhangi bir 
gerekçe de gösterilmeksizin- sarfı
nazar edilmektedir.

Postacıoğlu1na göre(52),
konusu; bir hakkın 
tesbitine, bir şeyi yapmaya veya 
yapmamaya veya vermeğe ait olur; 
davalının bir edaya mahkumiyetini 
istihdaf ile bu yolda bir talebi 
sarahaten ihtiva etse bile böyle bir 
talep evvel emirde hakkın tanınması 
ve tesbitini tazammun eylemektedir.

Kuru, dava konusunu, hem dava 
sebebinden (vakıalardan) farklı say
makta (53) hem de dava konusunun

dava 
tanınmasına veşekildeaynı

tiyle 
sistemine

vakıalar, yani dava sebebi olduğunu 
söylemektedir(54).

Üstündağ ise, talebin sebebi 
kavramının vakıalar karışımı(55); 
meselenin muhtevasının ise neticei 
talep olduğunu(56), HUMK.m.185 b. 2' 
deki davanın mahiyetinin ise, davanın 
sebebi ve netice-i talep olmak üzere 
iki unsurdan oluştuğunu beyan etmek
tedir (57). Üstündağ'a göre, Türk 
hukukunda iki unsurlu teori hakim 
görüştür; ancak iki tarafın iradesine 
tabi olmayan davalar (boşanma ve 
nafaka davaları gibi) bunun istisna
sını teşkil eder(58).

Hukukumuzda, dava konusunun iki 
unsurlu olduğunu belirten Alangoya'ya 
göre, dava temeli (hayat olayı) ile 
dava sebebi arasında fark bulunmakta
dır (59).

Şimdi, tarihi gelişimden fazla 
bir yarar beklemeden, fakat dava 
konusunda geçmişte mevcut olan eği
limleri gördükten sonra kodifikasyon- 
lar dönemine geçebiliriz.

II. Teorik Tartışmaların Önemi
Alman doktrininde dava konusu 

üzerinde çığ gibi büyüyen teorik 
tartışmaların pratik ehemmiyeti olup 
olmadığı sorulmaktadır(49).

Teorik tartışmaların önemi şu 
gerekçelerle ifade edilebilir. Kavram
lar içtihadına karşı, -bu metod 
artık terk edilmiş sayılsa bile- 
saygı duyulması gerekir; çünkü kav
ramlara açıklık kazandırılmadıkça 
pratiğe ilişkin çözümler üretilemez 
ve münferit olayların çözümünde 
ulaşılacak sonuçlar kazuistik metoda 
tekrar geri dönülmesi ' tehlikesini 
beraberinde getirir; hukuki güvenliği 
sağlayan ve menfaatler dengesini 
eşit bir şekilde kollayan bir sisteme 
bağlanılması mecburiyeti vardır(50). 
Teorik tartışmaların önemi, uygulama
dan bir örnekle de açıklanabilir (51); 
davacının, bir miktar parayı, satış 
bedeli olarak iadesini talep ettikten 
sonra, davanın reddi 
sefer haksız fiilden dolayı talep 
etmesinde, maddi hukuk 
göre, bir mahzur yoktur, ilk davada 
verilmiş olan hüküm, bu ikinci davada 
kesin hüküm engeli doğurmaz; halbuki 
usuli teoriye göre, ilk davada hükme 
bağlanmış olan husus, bizatihi dava

Yılmaz, ıslah kurumunu inceler
ken, dava konusunun, dava sebebinden 
ayrı, fonksiyonları itibarıyla ondan 
farklı olduğunu; dava konusunun 
görev-yetki, derdestlik, kesin hükmün 
kapsamı, davanın genişletilmesi ve 
değiştirilmesi yasağı ve objektif 
dava yığılması ile, buna mukabil 
dava sebebinin derdestlik, kesin 

ve müdafaanın değiş
tirilmesi ve genişletilmesi yasağı 
ve nihayet ıslah konuları ile ilgisi 
bulunduğunu beyan etmektedir (60). 
Yılmaz, dava konusu ve dava sebebi 
arasındaki genel ve özel kavram 
ilişkisi üzerinde durmaksızın, dava 
konusunun istem (istem sonucu), dava

üzerine, bu hüküm, iddia

teorisine
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sebebinin ise vakıalar olduğunu 
açıklamaktadır(61). Yılmaz'a göre, 
Usul Kanunundaki terimlerden dava 
konusunun tek unsurlu olduğu anla
şılabilir (61a) .

Dava konusunu terditli dava 
açısından ele alan Muşul(62) da, 
doktrinimizin sadece dava sebebine 
yönelmesinin ardında yatan sebepleri 
irdelemeden, dava konusunun usuli 
talep olduğunu ve usuli talebin de 
kendi içerisinde neticei talep ve bu 
neticei talebin dayandığı vakıalar 
kompleksi olarak iki unsurdan oluş
tuğunu bildirmektedir(63). 
vardığı bu nokta, Alman hukukundaki 
dava konusunun iki unsurlu olduğunu 
savunan görüş ile benzerlik 
etmektedir.

Dava sebebi dışında ve hatta 
üstünde bir yeri bulunan dava konusu 
kavramına 
değinilmemiştir. 
sebebini,
ayırt etmeden ve onun karşısındaki 
yerini göstermeden belirlemesi, 
-herhangi bir sorun yaratmıyor gibi 
görünse de- hukuk bilimi açısından 
bir eksikliktir.

birleştirilmesi, objektif dava yığıl
ması , kesin hüküm gibi konuların 
uygulanması açısından da önemlidir.

Ayrıca belirtmek gerekiyor ki, 
dava sebebi, dava konusu kavramında 
yer alan unsurlardan sadece birisidir 
(o da dava sebebinin talep ve olaydan 
müteşekkil bulunduğu görüşü kabul 
edilmek şartıyla).

b) Bugün İsviçre usul hukukunda. 
Federal kanun ile bazı kantonlar 
itibarıyla teksif ilkesinin uygulan
masına karşın, doktrin dava konusu 
kavramı üzerinde de durmuştur(64). 
Müşterek hukukun bir ürünü olan 
teksif ilkesinin sadece hukukumuzda 
uygulanan bir kurum değildir. O, 
bugün, davaları hızlandırmak amacıyla 
tekrar bir çare olarak görülmektedir. 
Alman hukukunda yargılamanın hızlan
dırılması amacıyla, artık taraflara 
hüküm
fırsatı verilmemektedir.

Vereinfachungsnovelle ile benim
senmiş olan teksif ilkesi (Alman 
hukukunda buna Konzentrationsmaxime 
denmektedir) uyarınca, yargılamanın 
tek bir celsede, (şifahi muhakeme, 
delil ikamesi ve hüküm tesisi ile) 
tamamlanması yolu açılmıştır. Hemen 
belirtilmelidir ki bu durum, tam 
(saf) bir teksif ilkesi (Eventual- 
maxime) de sayılmamâktadir(65).

Ülkemizde de teksif ilkesinin 
ıslah ve hasmın muvafakati vasıtasıyla 
yumuşatıldığı hatırlanmalıdır.

c) Teksif ilkesini ilgilendiren 
husus; davacı ve davalının mahkemenin 
ele aldığında yetersiz bulabileceği, 
hin-i hacette kullanılmak üzere (in 
eventum) tüm vakıalarını ve delille
rini arz etmeleridir(66). Buna muka
bil dava konusunun bizatihi vakıalar 
olup olmadığı dahi ihtilaflıdır. Bu 
sebeple, hukukumuzda teksif ilkesinin 
cari olması nedeniyle tarafın dava 
sebebini başta takdim edeceğini, 
dava sebebi incelendiğine göre artık 
dava konusunun

Yazarın

arz

doktrinimizde yeterince 
Doktrinimizin dava 

dava konusu kavramını

kadar malzeme getirmeanına

Yukarıda Alman hukuku çevresinde 
zikredilen gerekçeler de, dava konu
sunun tartışılmaya layık olduğunu 
göstermektedir.

İsviçre ve Alman hukukunun sıkı 
bir takipçisi 
üiğer hukuk

olan doktrinimizin 
çevrelerine zıt bir 

şekilde dava konusu üzerinde durma
masının gerekçesi ne olabilir? Bunun 

akla, Türk hukukunda 
malzemesinin davanın başında 

yerilmesini emreden teksif ilkesinin 
v Eventualmaxime) 
mukabil Alman
hüküm anına dek dava malzemesi getire- 
ı melerine imkan tanınması olgusu 

yelmektedir. Türk hukukuna bakıl- 
taraflarca davanın başında 

pilmiş olan açıklamaların dava sebebi 
°larak 
sebebi 
konusunu 
olmadığının 
^anmaktadır.

Bu faraziye, şu sebeplerden 
kabule şayan değildir.

£lamd ^

sebebi olarak, 
dava

bulunması, buna 
hukukunda tarafların

incelenmesinealgılanmakta 
izah

olduğu; dava
edildiğine göre dava 

ayrıca tartışmaya mahal 
düşünüldüğü

gerek kalmadığını savunmak doğru 
olmaz.

IV. Alman, İsviçre ve Avusturya 
Doktrininde Dava Konusu 

1. Maddi Hukuk Teorileri 
Windscheid1m talep kavramı

intibaı

ötürü
a) teorisi :kere, dava konusunun 

sadece dava sebebi ve 
olan dava değiştirme 

ibaret değildir. Dava 
dışında, davaların

Müellif, o dönemdeki dava hakkı
actio 1 danv,„ . bağlı Yasagından

Konusu
teorilerini eleştirmiş; 
takip edilebilirliği (Verfolgbarkeit) 
ayırmak ve actio * nun maddi hukuka' bunun
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hukuka uygun lehte bir karar veril
mesi için devlete ve davalıya karşı 
ileri sürdüğü, kamusal nitelikte bir 
talep; diğeri, davanın konusu olmak 
üzere iki fonksiyona sahiptir.

davacının

ilişkin unsurlarını bir araya getir 
mek suretiyle talep kavramını oluş
turmuştur ( 67 ) : Talep; bir başkasından

hakkıdır(68);istenmesibirşeyin
talep kavramı, sadece borçlar huku
kuna ilişkin talepler için caridir, 
ayni haklar bakımından talep kavra- 

gerek yoktur, çünkü ayni haklar,
sürülebilir

sadece
devlete karşı talepte bulunabileceği; 
davalının hukuki korunma muamelesine 
katlanma ödevinin de sadece devlete 
(davacıya değil) karşı olduğu ileri 
sürülmüştür(75). Goldschmidt, hukuki 
korunma talebinin, usuli nitelikte 

maddi hukuka dahil ve

Doktrinde,

mm a
herkese karşı ileri 
(actio in rem vasıtasıyla).

Windscheid, talep
usuli problemlerin tümüne çare 
cağını düşünerek, dava konusu teorisi 
üzerinde durmamıştır(69). Müellife 
göre, dava hakkı, maddi hukuka değil, 
usul hukukuna ait bir meseledir (70).

Bilahare, usul hukukunda kavram
lar içtihadı kullanılmaya başlan
mış (71), dava hakkının kamu hukukuna 
ilişkin olduğu fikri ortaya atılmış
tır (72). Bu dönemde, maddi hukuk ile 
usul hukukunun monist bir yapıya 
sahip öldüğü düşüncesi ise hala 
mevcuttur. 1877 tarihli kod kanun da

kavramının 
ola-

olmadığını, 
kamu hukuku karakterine sahip bulun
duğunu savunmuştur(76).

Hukuki korunma talebinin iki
takip eden 

bunlar, hukuken 
ve hukuki

şartı vardır. Wach'ı 
hukukçulara göre, 
tanınmış korunma objesi 
yarardır(77). Buradaki obje, maddi 
hukuk veya vakıa kompleksi şeklinde 
olabilir. Hellwig'e göre, bu 
şart, usuli dava şartları 
ehliyeti, ilk itirazlar, yargı yolu 
konuları) ve dava şartları (şekil 
şartlarına uygunluk, davanın 
görevli mahkeme, dava ehliyeti konu
ları) şeklinde ayrılır(78).

Hellv/ig'e göre, dava konusunu, 
talep kavramının üç unsurundan birisi 
olan usuli talep kavramı (hukuki 
korunma talebi değil) oluşturur, 
yani dava konusu; dava dilekçesi ile 
ferdileştirilmiş, 
hukuki ilişkidir, yoksa 
karşı yöneltilmiş olan dava hakkı 
değildir (79).

Doktrinde, hukuki korunma teo-
uğraması(80) 

"Adalet 
teorisi 
davada

iki
(taraf

özel hukuka dayanan talep kavramını 
benimsemiş olduğundan tesbit davası
nın tanınması ancak eda davası çer
çevesinde ve maddi hukuka ilişkin 
bir tanıma talebi sayesinde gerçek
leşebilmiştir .

Wach'ın hukuki korunma talebi 
teorisi :

Kanunun özel hukuka dayalı 
talep nitelendirmesine karşı çıkan 
Wach, tesbit davalarında aslında bir 
talep ileri sürülmediğini, maddi 
hukuka ilişkin bir tanıma talebinden, 
özellikle menfi tesbit 
bakımından sözetmenin mümkün olamaya
cağını (73); dava hakkının, kamu 
hukukuna değil, hukuki korunma tale
bine dayandığını ileri sürmüştür(74).

Wach’a göre, hukuki 
talebi, metafizik bir kavramdır ve 
kamu hukuku niteliğine sahiptir.

Talep kavramı, maddi, 
hukuki korunma 
üçe ayrılmaktadır.

türü,

edilmişiddia
devlete

davaları
risi ağır eleştiriye 
üzerine, bu teori yerine, 
Talebi" (Justizanspruch) 
geliştirilmiştir. Bu teori, 
sübjektif-kamusal bir hak sözkonusu 
olduğu fikrini ön plana çıkartmıştır- 

Bilahare doktrinde,
Blomeyer hukuki korunma talebi teori
sini yeniden canlandırmışlardır (81) • 
Buna göre, hukuki korunma talebi» 
kamu hukuku niteliklidir, kendisine 
temel teşkil eden maddi hukuk 
farklıdır ve davada iddia 0İ1^L 
talep (behaupteter Anspruch)

hepsin^

korunma

Pohle ve
usuli ve 

talebi olmak üzere 
Maddi

ihtilafın maddi hukuka ilişkin konul 
sunu oluşturur ve özellikle davanın 
değeri, ayrıca davanın değiştirilmesi 
ve objektif dava yığılması bakımından 
önemlidir. Usuli talep ise, özellikle 
objektif dava yığılması bakımından 
önem taşımaktadır. Davanın doğrudan 
konusunu teşkil eden husus ise 
hukuki tamıma talebidir ve bu kesin 
hukum ıçm kıstas teşkil eder.

Hukuki korunma talebi, biri
davacının, usul hukukuna ve maddi

ortaya konulur; hukuki korunma 
muhtemel münferit taleplerin 
kapsayacak kadar geniş tanımlanmaıl 
dır; IMıe bükün tesisi teorisini istemeK . 
münferit talepler arasında yer 
lehe hüküm verilmesi talebin ^ 
kasıt, maddi ve usul hukukunun 
ayrıca saf hüküm tesisi normları

ve

30



icaplarına uygun şekilde lehte hüküm 
verilmesidir; talebin yerine geti
rilebilmesine 
davanın hükmün verilebilmesine müsait 
hale gelmesi anında mevcut olması 
önemlidir (hukuki korunma talebinin 
dava öncesi yanı bu şekilde anlaşıl
malıdır); hukuki korunma talebi hem 
davacı hem de davalıya tanınmıştır, 
ama davada her ikisi için aynı anda 
bulunmaz.

görmekte, onu bir unsur saymamakta
dır^!).

ilişkin şartların, Leuch'a göre, derdestlik, objek
tif dava yığılması ve kesin hüküm 
sorunları bakımından, belirleyici 
olan maddi hukuka ait taleplerdir, 
başka bir ifadeyle hakkın doğuş 
sebepleridir (Entstehungsgrunde)(92).

Mahkemesi, 
nisbeten eski bir kararında, davacı
nın ilk açtığı davasında dayanmadığı 
Medeni Kanun hükümlerine binaen yeni 
bir dava açmasını benimsemiştir(93).

2. Usul Hukuku Teorileri

İsviçre Federal

Pohle'ye göre, davacı tarafından 
talep edilen hükmün haklılığı dava 
konusunu teşkil eder; hukuki korunma 
talebi dava konusunun iki unsurun da 
(talep edilen hüküm ve bu hükmün 
verilmesindeki haklılığı) bünyesinde 
barındırır(82). Pohle, davanın usul
den reddi faraziyesinde, dava konusu 
ile hukuki korunma talebini eş anlam
lı saymaktadır(83).

Hukuki korunma talebi teorisini 
inşai dava bakımından benimseyen 
Schlosser'e göre, en azından, davacı
nın , inşai hüküm tesisi için kamu 
hukukundan kaynaklanan bir talebe 
sahip bulunduğu iddiası, dava konusu 
içerisine girecektir(84).

Hesselberger'e göre, usul huku
kunun maddi hukuktan bağımsız hale 
gelmesini sağlamış olan hukuki korun
ma talebi 
izah
değişmesi, objektif dava yığılması, 
derdestlik ve kesin hüküm hakkmdaki 
sorunlar bu teori için bir anlam 
taşımamaktadır(85). Wach, dava konu
sunun içeriğinin maddi hukuk yardı- 

belirleneceğini(86); 
ise, saf usuli nitelikte olan dava 
konusunun davacının dilekçesinden 
başka bir şey olmadığını söylemekte
dir^).

Bu teoriler, dava konusuna,
talebin yanında, dava sebebinin
yani, davanın temelinde yatan olayın 
(vakıa kompleksinin) dahil edilip 
edilmemesine göre iki veya tek unsur
lu teori olarak iki gruba ayrılmak
tadır. Bu teorilere ilişkin usuli 
talep kavramı, maddi hukuk (talep) 
teorilerinin yetersiz oldukları 
gerekçesinden hareket edilerek oluş
turulmuştur .

a. İki Unsurlu Teoriler 
İsviçreli hukukçu Kummer'e

göre, davanın konusu, davacının 
varlığını veya yokluğunu iddia ettiği 
hukuki sonuçtur (hukuki sonuç hak, 
hukuki ilişki, talep, yetki şeklinde 
tezahür edebilir), hukuki sonuç 
(Rechtsfolge) çeşitli hukuki iddia
ları kapsayan bir üst kavrandır(94). 
Hukuki sonuç, eda davasında münferit 
biçimde iddia edilmiş maddi hukuk

iddia

teorisi, dava konusunu 
edebilmiş değildir; davanın

talepleridir; inşai davada, 
edilen inşai haktır; tespit davasında 

hukuki ilişki veya yetkinin 
ilişkin hak- 

dava-

mıyla Pohle ise,
varolduğu 
tır(95),
sında, davacının, önceki bir davada 
hükmün verildiği anda mevcut (iddia 
edilmiş) olan iktisap sebeplerine 
dayanma imkanı yoktur(96).

Kummer, dilekçe sayesinde temel
de yatan vakıalarla yeterince ferdi
leştirilememiş olan talepler (Rechts- 
begehren) bakımından iki unsurlu 
teoriyi kabul etmektedir(97). Aynı 
fikirde olan Guldener’e göre, dava 
konusu, iddia edilmiş olan özel 
hukuka ilişkin haklar veya hukuki
ilişkilerdir(98).

Habscheid'a göre, dava konusu 
iki unsurludur, yani davacının, 
belirli bir hayat olayına dayanarak 

talebinde (Rechtsbegehren) bulun- 
Hak talebi, dava açma talebi 

* tesisi talebi şeklinde

iddiasına 
Mülkiyetin tesbiti

Dava konusu, iddia edilen maddi 
talep hakkından başka bir şey değil
ir (88) . Schwander'e göre, bir dava, 
taraflar, dava dilekçeleri ve dava 
sebebi iie ferdileştirilmektedir; 

derdest iken başka bir maddi 
alebe dayandırılmak istenir ise, bu 
lr <3ava değiştirme sayılır (89).

kent'e göre, davada belirleyici 
dava dilekçesi değil; davacı- 

s hukuki ilişkiyi ortaya koyan 
/qnV ba^ iddiasıdır (Rechtsbehauptung) 
hı,ui buna göre, ne kadar maddi 
Kg tal*bi yadk hak var ise, o
Len+- dava*ent, olayı
Adileştirmesi

°lan,
nın,

hakkonusu mevcuttur. 
sadece dava konusunu 

önemli
masıdır 
ile hükümbakımından
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iki unsurlu teoriyi uygulamaktadır 
Örn.: Son davada ileri sürülen 
daha önceki davanın

tezahür eder(99).
Habscheid(100), dava konusunun 

unsurlarını; a) hak iddiası veya 
hukuki sonuç iddiası, b) usuli iddia 
(ki bunlar yargı yolu, görev-yetki, 
dava türünün kabule şayan olduğu 
hakkındadır), c) hayat olayı olarak 
zikretmiştir. Maddi hukuku yeniden 
canlandırmak isteyen bazı hukukçular, 
Habscheid'ın teorisini üç unsurlu 

nitelendirmektedirler(101). 
Dikkat edilmelidir ki, burada, her 
üç unsur da usul hukuku alanında 
kalmaktadır. Ve bu aşağıda anlatıla
cak olan maddi hukuka ilişkin Böhm'ün 
üç unsurlu teorisinden farklıdır. 
Davada usuli iddianin önemi reddedile-

usul
amacı, usulüne uygun 
ihtilaf

talep
taraflarıncaaynı doğuş sebeplerine dayalı aynı 

talepler şeklinde ileri sürülmüş 
idiyse, ayniyet mevcut demektir(107).

Bu teorinin, aynı hayat olayın
dan aynı hedefe yönelmiş 
maddi hukuk taleplerinin çıkartıla- 
bildiği durumlarda, objektif 
yığılması olduğunu kabul etmesi, işi 
basitleştirmekte ve onu maddi hukuk 
teorisi karşısında tercihe 
kılmaktadır(108).

İki unsurlu teori, davada dilek
çeyi esas alan teoriyi, 
kasden, hayat olayını kısmen beyan 
etmesi durumunda, sınırın dar tutul
muş olacağı; dava dilekçesinin olayı 
yeterince ferdileştüremediği gerek
çesiyle eleştirmektedir.

farklı

davaolarak

şayan

davacının
meyecek bir husus olsa bile, 
teorilerinin 
bir hukuki konusunun ne 
olacağını tesbit etmek noktasından 
itibaren başlayacağı için, bu noktada 
usuli üç' unsurlu teorinin tartışılma
sına gerek bulunmamaktadır.

Habscheid'a

Avusturya'da, 
doktrinde (örneğin:
Pollak, Wolff, R. 
ve Fasching gibi müellifler) iki 
unsurlu teori hakimdir (110). Fasching'e 
göre, Avusturya'da hakim fikir, 
sınırlayıcı kriter olarak, maddi 
kanuni unsura müracaat etmekte ve

içtihat(109) ve 
Sper1, Neumann, 

Kralik, Holzhammer
göre(102),

konusu kavramının kapsamı, etkili 
bir hukuki korunma sağlanabilmesi 
için geniş tutulmalıdır; 
davasının hukuki

dava

davacıyı 
nitelendirmesini 

yapmaya mecbur etmek veya talebini 
maddi hukukun belirli bir hükmüne 
dayandırmaya mecbur 
novit curia"

buna mukabil yeknesak bir hayat 
olayını reddetmektedir(111).

Böhm'e göre(112), iki unsurlu 
teorinin benimsenmesi halinde, dava 
konusunun

etmek, "iura
kuralına aykırıdır; 

davacının ileri sürmek zorunda olduğu 
hak, global şekilde belirli bir 
muhtevaya sahip bir haktır, yoksa
belirli bir niteliğe sahip hak değil- 
dır; hakim, bu global şekildeki 
hukuki talebi, kural olarak akla
gelebilecek hertürlü hukuki bakış
açılarını nazara alarak inceleyecek
tir (103); dava konusunun ikinci 
unsuru ise vakıalar, daha doğru bir 
ifadeyle, davanın temelinde 
hayat olayıdır; bazı hallerde 
olayının külliliğini veya münferit
liğini tesbit etmek sorun yaratsa 
bile, hayat olayı kıstasında 
edilmelidir; 
iki unsurlu 
tir(104).

başkalarıyla karıştırıl
mayacak derecede belirginleştiril
mesi (113) ile dava konusunun ayniye
tinin muhakemesi için yeni kriter
lerin 
tır. 
rince 
sadece

aranmasına ihtiyaç duyulacak- 
Dava dilekçesinin olayı yete- 

ferdileştirmediği 
misli eşyaya ilişkin eda 

davaları bakımından haklıdır; 
davalarda, tek unsurlu teori dahi 
dava temelinde yatan olaya gitmekte
dir. Jauernig de, bu yüzden dilekçe
leri "kendiliğinden 
"dışarıdan sınırlanan" 
ayırmaktadır(114). 
lanan dilekçelerde, 
ve hatta olayın dahi başkaları üe 
karıştırılmayacak derecede belirlen
mesi gerekir. Kendiliğinden sınırla
nan dilekçelerde ise, olaya gidilme*; 
den ayniyetin muhakeme edilmesi 
pozitif hukuka aykırıdır(115). 

b- Tek Unsurlu Teoriler 
Dava konusu, davacının dilekçe

sine, talebine göre belirlenir. 
kez Dernburg tarafından anılmış(İl?: 
olan bu fikri,

iddiası,

yatan
hayat

sınırlanan" ve 
lar şeklinde 

sınır-t ısrar
nitekim Alman İçtihadı 

teoriyi benimsemiş- 
. i Hayat olayı kavramının 

kıstas alınmasının, hakime esneklik 
ve olaya uygun davranma imkanı sağla- 
SL . Şavnnulmaktadır. Vakıalar 
kompieksmın içeriğinin, -hayat 
olayı (105), "tabii görünüş" kavram-sar*'a*tetıi£ Mii-

Dışarıdan
dava konusunun

bakımından aüeBötticher(ll7)32
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hukuku bakımından bir sistem haline
ise, tüm

hukuku için, dava konusunu, 
dava dilekçesinde belirlenmiş kazai 
hükmün talep edilmesi, olarak ifade 
eder. Bu teoriye göre, dava yığıl- 

dava değiştirme, derdesti

Tek unsurlu teoriyi, İsviçre'de 
Walder ve Meier(124) savunur. Walder'- 
e göre(125), dava konusu; 
talep edilmiş olan edadır; 
tesis edilinceye dek dava konularında 
ayniyet mevcuttur; dava sebebi sadece 
dilekçenin yorumlanması açısından 
bir önem taşımaktadır(126). Davacı, 
davasını önce bonoya, bilahare bono- 

yatan illi işleme 
davanın değiş- 

eda her iki

Schwab(118)getirmiştir. 
usul dilekçede

hüküm

ması,
rüyetlik ve kesin hüküm konularına 
ilişkin meselelerde davacının talebi 
kıstas alınacaktır.

Schwab, teorisini tüm dava 
çeşitlerinde ve doğabilecek durumlar
da sınayarak oluşturmuştur (indüktif 
metod). O, teorisinin, basitlik 
sağladığını, birden fazla maddi 
hukuk talebi veya birden fazla vakıa 
kompleksi bulunan durumlarda, davada 
tek bir talep bulunup bulunmamasına 
göre dava yığılması bakımından haklı 
bir çözüme ulaşılacağını savunmak
tadır. Örn.: Davacı, davalıdan,
sattığı ve teslim ettiği bir malın 
bedeli olarak 1000 DM. parayı talep 
etmiş, ayrıca teslimden birkaç ay 
sonra davalının borcu kabul ettiğine 
dair kurucu nitelikte bir beyanda 
bulunduğunu ve davanın BGB § 781
uyarınca dahi gerekçelendirilebile- 
ceğini ileri sürmüş ise, burada, bir 
dava yığılması sözkonusu değildir, 
ortada sadece bir tek dava konusu 
bulunmaktadır(119).

Yazara göre, bir davadaki usuli 
taleplerin külliliği veya münferit
liği , dava dilekçesindeki taleplerin 
külli
belirlenir(120). Birden fazla talepte 
bulunulması halinde, bu taleplerin 
aynı hayat olayına dayanmış olup 
olmadığına 
tek yada birden fazla hayat olayından 
bir tek veya birden fazla maddi 
hukuka ilişkin talebin doğmasına yol 
a<?ıp açmadığına bakılmaksızın, dava 
Yığılmasının mevcudiyetine karar 
verilir(121).

Lüke (122), Schwab' m teorisinin, 
^likle kesin hüküm açısından 
r^Le,rs^z kaldığını bizzat Schwab'ın 
örnek verdiği, bono ve satış bedeli- 

ta^eP edilmesine ilişkin davada, 
SchfaK ettiğini

7^'a g°re, her iki davanın konusu 
iSe ^ürli bir miktar para talebi 
bukuv gerçe^ten» büküm, sadece maddi 
(dikirL daVanan bir talep üzerinden 
Serceki edilsin usuli talep değil !) 
kelin *e?mekte ve mahkeme ancak 
hüküm' İ bir d*va türü çerçevesinde

esis edebilmektedir(123) •

nun temelinde 
dayandırmış olursa, 
tiğinden sözedilemez, 
davada da aynıdır.

Kummer ve Guldener'e göre,
maddi hukuk bakımından temelde yatan 

ferdileştirilebilmiş 
davalarda, dava konusu tek unsurlu- 
dur(127).

vakıalarla

Avusturya'da ise, Winfried 
Kralik ve H. Dolinar bu teoriyi 
savunmaktadırlar(128). Böhm'e(129) 
göre, bu teori, iddia ettiği gibi 
silah eşitliğini sağlayamaz, çünkü 
davalı ancak, davacının serdettiği 
belirli bir talebe karşı, beyanda 
bulunabilecektir. Bu teori, hukuki 
barış ve hukuki emniyeti hızlı ve 
kapsamlı bir şekilde sağlamış olsa 
da, öte taraftan davacının meşru 
hukuki (adli) takibi yapma imkanını 
daraltmakta ve usulün, maddi hukuku 
gerçekleştirme gayesinden uzaklaş
maktadır.

Özellikle, davacının 
klasik anlamda yarışma

normlarından çıkartılamıyor 
davacının talebine ilişkin

talebi,
halindeki

talep 
ise,
talep normları birbirine karşı duru
yor ise, şu endişeler ortaya çıkmak
tadır: Bunlardan ilki, taleplerin 
birbirleri ile ayniyet içerisinde 
olduklarını kabul etmek, bu taleple
rin, özellikle aynı iktisadi başarıya 
yönelmiş ve fakat birbirinden tamamen 
farklı maddi hukuk düzenlemelerine 
ilişkin olduklarında, ihtilaf doğur- 
maktadır. İkincisi, birhiriyle tipik 
olarak uyuşmayan, yanı birbirini 
tiDİk şekilde tamamlamayan normlar 
yüzünden titiz bir davacı dahi dava 
için önemini bilmediği hususları 
zikretme yükü altına sokulmaktadır. 
Üçüncüsü ve hepsinden önemlisi ise, 
dava konusunun kapsamı genışletıl- 
diâinde bu, Praeklusion ve davanın 
kaybedilmesi riski yüzünden davanın 
çetrefil bir hal almasına yol açacak-

veya münferit olmasına göre

bakılmaksızın veya bir

belirtmektedir.
da,

tır. i Maddi Hukuk Teorileri :
sadece3. Yem 

Dava usulkonusunun
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talebin sebebi (hayat olayının bir 
kesiti) ile ferdileşir(134).

Henckel, dava konusunu şu şekil
de tanımlamaktadır: Dava konusu,
dilekçe (ki dava türünü, talebin 
muhtevasını ve kural olarak talebin 
süjesini gösterir) ve dava sebebi 
(ki vakıalarla ferdileştirilmiştir) 
ile belirlenir(135).

Henckel'e göre, Alman Temyiz 
Mahkemesi iflas hukukundaki iptal 
davalarına ilişkin bazı kararların
da (136) dava konusunu (iptal konu
sunu ), iptale tabi hukuki işlem veya 
diğer bir hukuki fiil ve dava sebebi 
(iptali haklı kılan hayat olayı) 
olarak açıklamaktadır; halbuki iptal 
konusu bizatihi hukuki işlem değil, 
hukuki işlemin hukuki sonuçlarının 
ortadan kaldırılmasıdır ve bu dava 
dilekçesi ile ferdileştirilebi
lir (137). İptale ilişkin kanuni 
maddi unsurlar, dava konusunu sınır
lamada yetersiz kalmaktadır; Alman 
içtihadına göre de, dava sebebi 
geniş yorumlanmalı ve iptal davasında 
tahkikat, 
zikredilen

belirlenmesinehukuku çerçevesinde 
doktrinde tepki gösterilmiş ve yeni
den usul hukuku ile maddi hukuk bir 
araya getirilmeye çalışılmıştır.

Nikisch'e göre(130), dava konusu; 
kesin hüküm tesisi iledavacının

sonuçlanmış hak iddiasıdır (Rechts- 
behauptung); hukuki iddia ile, maddi 
hukukun, sübjektif hakların varlık 
şartlarının dışında bir husus kaste
dilmektedir (131) ; davacının hukuki 
iddiası ile dava dilekçesi arasındaki 
sıkı ilişki nedeniyle, davanın konusu 
dava dilekçesinde yer alan hukuki 
iddiadır; dava konusu, hüküm konusun
dan farklıdır; dava konusunun ne 
olduğu, hukuki iddianın tümüyle ilk 
defa ortaya çıktığı davaya ilişkin 
hükmün gerekçelerinden anlaşılacak
tır, yoksa dava dilekçesinden değil; 
somut hukuki iddianın dava dilekçe
sinden anlaşılabilmesi sadece tesbit 
davalar! bakımından mümkündür. Usul
ve maddi hukuk arasında bir bağ 
oluşturmaya muvaffak olan Nikisch'- 
te(132) dava konusu usuli bir nitelik 
arz etmektedir.

Henckel'e
sadece dava dilekçesinde 

kanuni maddi unsurlargöre(133), maddi
hukuka ilişkin talebin, sahip olduğu 
düzenleme ve altlama fonksiyonları 
ile iktisadi değer fonksiyonu gibi 
çeşitli fonksiyonları yüzünden sınır
lanması lazımdır; talebin iktisadi 
değer fonksiyonu, talebi ferdileştir- 
mediği gibi,

durumundaki

değil, hertürlü iptal sebepleri
açısından yapılmalıdır(138).

Henckel (139), Schwab' m talep
teorisini yetersiz bulmaktadır. 
Bunun birinci sebebi; talep edilen 
hukuki
dilekçesini esas almak, örneğin 
menkul malın iadesine matuf dilekçe, 
iptal hükümleri dışında, medeni
kanun hükümleri (§ 812 veya 346 BGB) 
ile dahi altlanabileceği için yeter
siz kalmaktadır. İkincisi; Schwab'm 
dava konusu kavramının kapsamı Ç°k 
geniştir, davanın başında dava konu
sunun davaya katılaniarca bilinmesi 
ihtiyacını karşılamamaktadır. 011 
yüzden, ferdileştirme için en uygun 
kıstas, maddi hukuka (tasarruf konu
suna) dayanan taleptir.

Rimmelspacher(140) 
hukuka ilişkin talebi; 
durum (örn.; hak sahibine 
belirli bir değeri kazanmayı bekle^
durumu); b) bu hukuki durumu gerÇe,^enet*

davasonuca ilişkin olan
iktisadi bakımdan bir 

hayatkül olayından
doğan ve muhteva itibarıyla ayniyet 
içerisinde bulunan taleplerin külli 
bir talep olarak nazara alınmasına 
da yol açmaktadır; talebin iktisadi 
bir değeri haiz olması, bizi, talebin 
hukuki işlemlere konu olması sebebiy
le ilgilendirir;

aynı zamanda dava konusunda— 
küllilik yada çokluk bulunup bulun
madığı, külli bir tasarruf konusunun 
mevcudiyetine göre belirlenir (yoksa 
külli bir iktisadi değerin mevcudiye
tine göre değil); dolayısıyla talebin 
®^®ce iktisadi değerini esas almak, 
talebin ferdileştirilmesi için yeter
li değildir; tasarruf konusu da 
denilen talep, temlik, ifa ve ifa 
sürrogatı bakımından önem taşımakta— 
" temlik konusu, diğer muhtemel 
konulardan açıkça ayırt edilebiliyor 
ise, yeterince belirlenmiş sayılır- 
iddia edilmiş bir talep, Y 
ileri süren süjeler, talebin muhte
vası (eda konusu ve eda miktarı) ve

talepler arasında
-ve

maddiise,
a) hukuki

tanına*1

leştirmeye yarayacak 
(dava türü 
kışıma

hukuki
anlamında) olarak 

ayırmaktadır; eda 
bakımından hukuki durum, tek k®!* 
dava konusunu teşkil etmekted - 
Hukuki durum, tasarruf konusu * 
ilgili öldüğü için sonuçta RİITV*L. 
spacher -gerekçeleri farklı olsa

iki
dır; davalar1

talebi
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Henckel'in vardığı sonuca ulaşmak
tadır .

teori de maddi hukuk mülahazalarına 
ulaşamamıştır; Alman doktrininde bir 
grup yazar(144), yeni içtima teorisi 
ilkelerini kullanmak suretiyle dava 
konusunu geniş anlamda üç gruba 
ayırmaktadır.

1. Talep temellerinin içtimai : 
Burada külli bir hayat olayından iki 
veya daha fazla maddi unsura (norm
lara) dayanarak, aynı muhtevada iki 
yada daha fazla hukuki sonuç 
maktadır. Burada dava konusu külli
dir.

Alman doktrininde, maddi hukuka 
dayanan talep kavramını, maddi hukuka 
ilişkin taleplerin yarışması problemi 
ile irtibatlı olarak incelemiş hukuk
çular da vardır. Georgiades, maddi 
hukuk talebinin unsurlarının ' taraflar 
ve eda talebi vasıtasıyla ferdileş- 
tirilebileceğini söylemiştir(141).

Hesselberger(142), maddi hukuka 
dayalı talebin -Henckel1 in gösterdik
lerinden başka- edada bulunma 
(Leistungstraeger) fonksiyonuna da 
sahip olduğunu, bir kere eda talep 
edildikten sonra artık ortada sadece 
bir tane maddi hukuk talebi mevcut

doğ-

2. Taleplerin içtimai (reel 
içtima) : Burada iki veya daha fazla 
hayat olayından aynı veya farklı 
normlara dayanarak aynı muhtevada 
iki yada daha fazla hukuki sonuç 
doğmaktadır. Burada dava konusu iki 
veya daha fazladır.

3. Kanunların suni şekilde 
içtimai (ideal içtima) : Burada aynı 
hayat olayından iki veya daha fazla 
birbiriyle bütünleşen normlara daya
narak alternatif olacak 
aynı muhtevada iki yada daha fazla 
hukuki sonuç doğmakta, yani somut

olarak daima sadece belirli

olacağını ve sonuç olarak tek unsurlu 
teorinin benimsenmesi gerektiğini 
savunur.

Böhm'e göre, vakıalar kompleksi, 
dava sebebi "hayat olayı" vasıtasıyla 
belirlenemez(143); hayat olayı kav
ramı afaki niteliktedir, belirgin 
bir sınırlama sağlamamaktadır. Bu 
kıstasın, hakime, esnek ve olaya 
uygun davranma imkanı sağladığı 
iddia edilmektedir. Bu kıstas, der
desttik ve kesin hüküm sorunları

şekilde,

sonuç
bir maddi hukuki sonuç çıkmaktadır. 
Burada dava konusu sadece bir tanedir. 

İki dava arasında ayniyet olup 
içtima teorisi,

(Gleichwertigkeit) 
Buna

açısından elverişli değildir. Bu 
noktada, çelişen kararların ve para
lel yargılamanın önlenmesi ile hukuki 
korunma talebi (olayda 
Gehör)

maddiolmadığını, 
eşdeğerlilik
mülahazasına dayandırmaktadır. 
göre, maddi eşdeğeriiliğin bulunduğu 
her yerde talebin külli olduğu (ve 
usuli bakımdan külli bir olay bulun
duğu) kabul edilecektir; eğer bu 
maddi
ortada bir talep yığılması bulunduğu 
kabul edilecektir. Bir grup yazar, 
bu yolu dolambaçlı bulmakta ve doğru- 

maddi hukuk mülahazaları ile
tesbit etmektedir.

Henckel, her iki davanın teme
linde birbirinden ayırt edilemeyecek 
talepler olmasını kıstas almaktadır; 
eğer bu talepler hep birlikte özel 
hukuka ait bir tasarruf işleminin 
külli bir objesini meydana getiriyor
lar ise, artık daima talepte ayniyet 
olduğu kataıl edilecektir (145).

Zeuner'e göre, dava 
maddi muhtevası ikame olunmuş davanın 
somut amacına uygun olan maddi hukuka 
dayalı potansiyel tüm hukuki sonuçla- 

toplamıdır(146); maddi hukukun 
önceden düşünce ve

Rechtliches 
karşılaşmaktadır. İşte bu 

davalar arası ayniyetinnedenle,
teshilinde daha mükemmel kriterlere 
ihtiyaç vardır. Bir olay kendiliğin
den sınırlanabilir bir yapıya sahip 
olmadığından, olayın deruni birliği 
ancak maddi 
kriterleriyle 
Belirli bir hukuki sonucu doğurmaya 
hangi 
sadece

eşdeğerlilik reddedilir ise.
hukuk mülahazaları ve 

tesbit edilebilir.

danvakıaların yararlı olacağı 
ve münhasıran maddi hukuk

normlarından anlaşılır.
Vakıaların hukuki önemi, onların 

salt vakıa olmalarından değil, uygu
lanabilir normlarla karşı karşıya 
g^me:!-erinden doğmaktadır. Önemli 
a ^dilmiş talebin "gerekçelendiril- 
^esmde" dikkate alınan vakıa komp- 

? sadece, alakalı hukuki
lamaya imkan sağlayanlardır, yani 

r anlam bütünlüğü içerisinde bir 
dir^f getirilmiş ve olayda nitelen- 
aeroumi? olaylar önemlidir, yoksa 
opu- en yoksun rastgele bir araya 

tuakla yanları değil.
hukukuvî=' \ gö.re' olaV- sadece usul yle belirlenemez; iki unsurlu

konusu,

r~ rın
tekniği icabı, . .
tezahür biçimi belirlenmemiş olan 
maddi hukuk düzenlemelerinin
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muhteva bakımından aynı olan hukuki 
sonuç

fonksiyonunu hedef alan usuli kavra- 
(Erfassung) önemlidir(147).

diğer bir deyişle, 
(birbiriyle 

hukuki sonuç 
değerlendirilmesinde)

hakkmdaki davaların yığılma- 
mani olmak için, dava konusununnişi

Böhm'e göre, 
ayniyet incelemesinde 
karşılaştırilahilen 
iddialarının 
her ikisinin de aynı maddi düzenleme 
fonksiyonunu ifa edip 
bakılır(148); dava konusunun 
unsurları, özet itibarıyla, dava 
konusu, maddi talep ve usuli hukuki 
korunma şeklinin somut külliliğidir.

Böhm dava sebebi üzerinde de 
durmuştur. Ona göre, dava sebebi, 
Avusturya'da kanuni bir tanıma kavu
şamamış ise de, kanun koyucu, dava 
sebebinin tarafların dilekçeleri ile 
belirleneceğini; hüküm verilirken, 
talep olunan hakkın tanınması için 
önem taşıyan ve şart olan olay unsur
larının tümünün nazara alınması 
gerektiğini düşünmüştür(149). Kanun, 
talep edilen hakların maddi unsurunun 
tesbiti kavramı ile sadece belirli

sına
belirlenmesi maddi talep kavramından 
kurtarılmış ve maddi hukuka ilişkin 
birçok talep, usuli bir kül (Einheit) 
olarak algılanmalıdır(153).

Böhm'e göre(153a), dava konusu, 
davanın objektif sınırlarını belir
lemektedir ve bu, davada tarafların 
üzerinde tasarruf edebilecekleri konu 
ile hüküm konusunu sınırlamak sure- 

dahili, davalar arasındaki

etmediğine 
usuli

tiyle
ayniyeti belirleyerek bunu objektif 
dava yığılması, davaların birleştiril
mesi, derdestlik ya da maddi anlamda 
kesin hüküm konularında ortaya koymak 
suretiyle harici bir sınırlama şeklin
de gerçekleşir; 
güvenliğini ve 
çıkmasını engellemek suretiyle de 
usul ekonomisini garanti altına alır.

Böhm(154), dava konusu hakkında, 
tarihte sırasıyla, klasik maddi 
hukuk, iki unsurlu ve tek unsurlu 
teorilerle açıklanmaya çalışıldığını; 
şimdi gündeme üç unsurlu teorinin 
geldiğini söylemektedir.

Böhm'e göre, usul hukuku teori
lerinin ileri sürdüğü, maddi hukuk 
tecojsiriin axzk eda davasında uygulana
bileceği iddiası, yanlıştır, çünkü 
aslında tespit davası sübjektif hak 
veya hukuki ilişkiye matuftur; inşai 
davada ise sübjektif hakkın hukuki 
değişikliği amaçlanmıştır, bu dava
larda teknik anlamda bir talep söz- 
konusu değildir.

Talep kavramına ağırlık vererek 
bağımsız bir "usuli talep" kavramı 
yaratılamaz; bütün dava türlerine 
şamil bir "hukuki sonuç iddiası" 
(Rechtsfolgebehauptung) kavramı
oluşturmak da hatalıdır; çünkü bu 
kavram, tarafların ihtilafı belir
leyici tasarruflarına ilişkin olup 
yargılamanın sadece maddi zeminini 
teşkil eder, halbuki yargılamada dava 
türleri, hukuki korunmanın tesiri 
gibi konular da mevcuttur.

Böhm, geliştirdiği hukuki korun
ma amacı kriterini, kavram tesbitinde, 
dava sebebinin sınırlanmasında, 
ayniyet muhakemesinde kullanmıştır.

Böhm(155), dava konusu kavramı
nın tesbitinde, ulaşılmak istenilen 
"hukuki korunma amacı "ran ölçü alınnasım 
teklif ederken, işe, önce usul teori
lerini eleştirmekle başlamıştır, 
göre, tek unsurlu teori,

dava konusu hukuk 
farklı hükümlerin

bir normun maddi unsurunu (belirli 
bir maddi talep temelini) değil, 
daha ziyade -hangi norm sözkonusu 
olursa olsun daima- talebi temellen-
dirmeye elverişli vakıa kompleksini 
(objektif ölçü teşkil eden olayı) 
kastetmiştir. Temyiz Mahkemesi (OGH) 
de bir kararında; ayniyet muhakeme
sinde , talebi gerekçelendiren hukuki 
kurala da (talep ve onun temelinde 
yatan maddi unsura yani olaya) bakıl
masını öngörmüştür(150).

Böhm'e göre, dava sebebinin, 
potansiyel olarak dava talebini 
meşru kılan külli olayı kapsadığını 
öngören kanun koyucu, açıkça, olayın 
kapsamını geniş tutmak istemiştir, 
çünkü "hakkın tanınması talebi için 
önem taşıyan olay unsurlarının" 
nazara alınması kuralı caridir, yani 
bu olay unsurları, davacının dilekçe
sinden öte muhtemel karar temellerini 
ve bununla da dava konusunu kavramak
tadır (151). Dava sebebi, sadece 
davacının somut şekilde ortaya koy
duğu vakıa iddiaları toplamından 
ibaret değildir, objektif bir kıstas 
teşkil edecek nitelikteki olaydır; 
ihtilaf bakımından ise, usuli talep 
ve orada gösterilmiş olan maddi 
hukuki sonuç (Rechtsfolgebehauptung) 
önem taşımaktadır; dava sebebinin ve 
böylelikle dava konusunun kapsamlı 
biçimde belirlenmesi, usul hukukunun 
barışı sağlama amacına da uymakta
dır^)*

Ona
sadeceAynı olaydan doğan ve
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hüküm.Fakat, kesinteşkil eder, 
hukuki sonucun tesbitini kapsamakta
dır -dava konusunun 
iddiasını kapsadığı gibi-.

tesbiti,
edilmiş olaydan talep edilen 

çıkartıldığı kazai 
demektir. Hukuki 

çıkartılmasına temel teşkil 
davada, 

iddiasının

amacı"

davacının aynı mı yoksa farklı bir 
pdavı mı talep ettiği, sadece davacı
nın talebine bakılarak belirlenemez. 
Bu kıstas çok geneldir; iki unsurlu 
teori ise, olayı kabul etmesine 

yetersiz kalmaktadır,
birliğinin tesbiti

hukuki sonuç 
Hükümdeki 

tahkikatlahukuki sonucun 
elde
hukuki sonucun 
altlama kararıçünkürağmen

talebin hukuki
maddi hukuk kriterlerine başvur-

sonucun 
eden bu fonksiyonu. dava 

etkisiiçin
mak gerekir.

Böhm'e göre, 
vakıalar ile talep arasındaki köprü, 
ancak maddi hukuka ilişkin bağlama 
noktalarıyla sağlanabilir; bu sayede, 
dava konusu teorisinin medeni hukuk- 

izolasyonu önlenecek ve 
hukukla bağlantısı 
tir(156); usul hukukunun maddi hukuku 
gerçekleştirme amacı, 
sağlanacaktır; dava 
maddi kesin hüküm, hükmün muhtevasını 
tekrar usulün dışındaki aleme bıraka
cak, yani maddi hukuka ilişkin sonuç
lar doğuracaktır(157); maddi 
ile usul hukukunun fonksiyonel bir
liği, hem dava konusu alanında korun
malı, hem de bu birliğin usuli kate
goriler açısından haklı olduğu göste
rilmelidir; konusu maddi hukuk, 
vasıtası ise usul hukuku olan hukukun 
gerçekleştirilmesi iki unsurlu külli 
bir niteliğe sahiptir.

BÖhm, dava konusunu, 
korunma amacına göre tesbit etmekte
dir. Davacının talebiyle 
ve muhtevası belirlenmiş, kapsamı 
hükmün tipik sonuçlarını içerisine 
alacak

sebebi, talep
altında kalarak yerine getirmektedir. 
Bu, mahkemenin haklılık incelemesinde 
(Schlüssigkeitsprüfung) bariz bir 
şekilde görülmektedir. Hakimin,davada, 
olayı hukuken değerlendirirken, 
olaydan davacının ileri 
hukuki sonucun çıkartılıp çıkartıla- 

da incelemesi, dava sebe-

hukuku yaratan

sürdüğümadditan
kurulabilecek-

mayacagını 
binin (maddi hukuka göre) muhtemel 
hüküm sebebinden başka birşey olma-

İadia edilen olay 
olay değil) dava 
gerek dava, gerek 
ikisi de normatif

böylece tekrar 
konusuna bağlı

dığını gösterir.
(tesbit edilen 
sebebi sayılır; 
hüküm sebebinin 
bağlantı noktaları çerçevesinde ele 
alınmaktadır; dava ve hüküm sebebi- 

hukuken ölçü teşkil edecek 
aynı derecededir; 

sadece, ilkinde

hukuk

nin,
olayla ilgileri, 
aralarındaki fark, 
tarafların ileri sürdüğü vakıa iddia
larının hipotetik karakterli olma- 

ikincisinde hakim vasıtasıylalan,
hükümde ortaya çıkan vakıa tesbitle- 
rinin kategorik hüküm şeklinde olma- 

İşte potansiyel hüküm temeli 
fonksiyonu, dava sebebini,

ayrılmaksızm

hukuki

türü(158) sidir, 
olma
dilekçeden 
korunma amacına göre düzenlenmek ve 
ayrıca hukuki korunma amacından 
ötürü de sınırlanmak zorunda bırak-

hukuki
kadar geniş olan, ulaşmak 

istediği hükümdür. Böhm, dava konu- 
sunu (hukuki korunma amacını), ula
şılmak istenilen "potansiyel hüküm 
Muhtevalı (meritorisch) hukuki korun- 
ma amacı"(159) olarak tanımlar. Bu 
tanıma göre, hüküm, her yöne çekile
bilecek kadar geniş kapsamlı olduğun- 
^an» dava konusunu, potansiyel hüküm 
konusu ve hipotetik kesin hüküm 
konusu olarak anlamak lazımdır.

Böhm'e

maktadır.
Böhm'e göre(162), hukuki korunma 

amacı, ayniyet muhakemesinde de 
ölçüt olacaktır. İkinci dava ile 
planlanan kesin hüküm konusunun 
maddi muhtevası, ilk davada potansi
yel veya aktüel olarak mevcut bulunan 
hüküm ile tamamen tüketilmiş midir? 
Hukuki 
yapılacak 
maddi
normları, ilgili olayı sınırlamak ve 
kesin hükmün maddi sınırlarını belir
lemek suretiyle meseleye dahil ola
caklardır. İki kesin hüküm konusunun, 
altlama kararı unsurlarının tümü 
bakımından ayniyet içinde olmasalar 
da kapsam ve muhteva bakımından 
eşdeğerli olmaları kafidir. Eski

korunma amaçları arasında 
böyle bir mukayesede, 

hukukun tatbik edilebilir

göre, hukuki korunma 
?Tlacı • üava sebebinin sınırlanmasına 
r\ yardımcı olur(160). 
talebin 
^iterlere 
Dava

İçerisinden 
çıkartıldığı olay, objektif 

göre sınırlandırılmalıdır. 
d Sebebi, hukuki korunma amacıyla 
hukümü içerisindedir(161).
(yani 
tindeki 
bildir

tanınmış olan hukuki sonuç 
talep), bizatihi davanın teme- 

maddi konudan başka birşey 
ve kesin hükmün konusunu
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vasıtasıyla kullanılan talep normla- 
dayandığı halde, Böhm'ün üç

hükümde tesbit edilmiş ve yeni davada 
talep edilen hukuki sonuç birbiri 
ile çakışıyor ve temelde tek bir 
hayat olayı yatıyor ise, uygulanmış 
ve uygulanacak normların, aynı kate
goriye dahil olmakla birlikte farklı 
olmaları, dava konuları arasındaki 
ayniyeti ortadan kaldırmayacaktır. 
Altlanmış olay kesitlerinin özünde 
birbirini tamamlaması, deruni bağlı
lığın mevcudiyeti için yeterli sayı
lır (163). Burada, başvurulan kriter
ler, asla izole edilmiş veya yalnız 
maddi hukuk kriterleri olmayıp, 
tasarruf ilkesi gibi önemli usul i 
mülahazalara da uygundur. Amacı, 
maddi hakkı gerçekleştirmek olan 
usul hukuku, maddi anlam birliğinin 
parçalanmasına göz yummaz. Maddi 
hukuka ilişkin aynı hukuki korunma 
amacını takip eden davalar arasında 
ayniyet olduğu kabul edilmelidir.

BÖhıtı'e göre, üç unsurlu teori, 
kapsam itibarıyla, tek unsurlu teori
den daha dar, iki unsurlu teoriden 
daha geniştir.

Her iki davada güdülen 
maddi amaç, maddi muhtevaları itiba
rıyla da uyuşmakta ise, dava konusu 
tek unsurlu teoriden daha dar kapsam
lı tesbit edilmiş demektir, 
iktisadi edim değil, hukuki düzenleme 
değeri bakımından da ayniyet 
İldir.

rina
unsurlu teorisindeki dava konusunun 
kapsamı daha geniş olacaktır. Böhm'e 
göre, hukuki güvensizlik, komplikas
yon tehlikesi gibi mülahazalar -bun
lar keyfiliğe varmadıkça- ikna edici 
gözükmemektedir; kendi teorisi, usul 
hukukunda cari olan koruma fonksiyonu 
mülahazası(165) yanında dava içi 
"güvenin korunması" ve usule 
davranılacağmın "beklenmesi" 
önemli mülahazaları, tarafın dinle
nilmesi ve davacının meşru adli 
takibine engel olmama mülahazaları 
ile uyum içerisindedir.

Böhm, ayniyet muhakemesi açısın
dan kriterini, dava türlerine (tesbit 
ve inşai davalara) tatbik etmeye 
çalışmaktadır(166)o Müeccel alacağın 
tesbiti davasında, ayniyet muhakemesi 
için olay ve olayı sınırlayan norm
ların ikame edilmesi lazımdır; mutlak 
hakkın tesbitinde, davacının hangi 
iktisap sebebine dayanmış olduğu 
Önemsizdir, sebebde değişiklik, 
hedeflenen maddi amaç (özellikle 
külli tasarruf konusu açısından 
dahi) ve potansiyel kesin hüküm 
konusu aynı kaldığından, dava değiş
miş sayılmayacaktır(167). Aynı kazai 
yasağa matuf iki içtinap davasında, 
eğer bu davalar aynı türden aykırı
lığa dayanıyor iseler, olaylar bakı
mından ayniyet mevcuttur; dava sebebi 
sadece, somut aykırılık şeklinin 
potansiyel kesin hüküm kapsamını 
belirlediği durumda, taleple sınırlı 
biçimde belirlenmiş olur ve bu durum 
davacının kendi dilekçesiyle böyle 
bir özel müdahale işleminin kaldı
rılmasını talep etmesi halinde gorü-

kendi

uygun
gibi

somut

Sadece

aranma-
Muayyen bir malın iadesine 

matuf iki davada, örneğin bunlardan 
biri mülkiyet hakkından, diğeri borç 
ilişkisinden doğmuş olsa dahi, hukuki 
korunma amacında (teslim talepleri
ardında yatan mülkiyet hakkı olduğun
dan) ayniyet bulunduğu söylenecek
tir (164). Birbirinden bağımsız iki 
özel hukuk talebine ilişkin edaların 
içtimai tek başına dava konuları 
arasında ayniyet olduğunun benimsen
mesine

lür. Burada, davacı bizzat 
hukuki korunma 
olmaktadır. İnşai davada dava konusu
nun sınırlanması çok münakaşalıdır- 
Hukuki korunma amacının ölçü alınması 
sadece istenilen hukuki sonuç olarak 

esas aldığı inşai hükmün 
ayniyetini değil, ayrıca ölçü alına
cak (kanuni) inşai sebeplerin uyuş~ 
masını veya en azından hukuki 
değerliliğini emreder.

Olay takdiminin içeriğini 
kil eden maddi unsurların ayniy6^1!?

hük^n

sınırlamışamacınıyeterli olmaz, 
böyle bir durumda, 
edilmekle

Şüphesiz, 
bir kere ifa

son bulacak 
icrasına ilişkin 
matuf usuli hukuki korunma 
ulaşılmasına tek bir 
yeterlidir. Fakat, gerek maddi hukuk 
gerek usul hukuku hükmün 
safhasında, 
götürüyor

taleplerin 
tesisineilamın

hakiminamacına 
hüküm dahi

icrası
neticeyi farklı yönlere 
lse > artık taleplerin 

ayniyetinden söz edilemez. Bu yüzden, 
örn. temel işlem ve onun teminatı 
olan bono aynı hukuki korunma 
yönelmiş sayılamaz.

İki unsurlu teori sadece 
emin ikame ettiği vakıalar

teş^

ihtiyaç yok ise de, kesin . 
kapsamı bakımından değiştiril6*31, 
nitelikteki normların ayniy6tljY 
ihtiyaç vardır. Davacı, deruni 
birbirine akraba unsurlar tın*

-Vamacına

dava- 
ve onlar
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gerekçeler) uygun olan benzer türden 
(ilk derecede muhakemeye kadar vuku- 
bulan) olayları zikrettiği sürece, 
olayda birlik devam ediyor demektir.

Böhm'e göre, üç unsurlu teori 
boşanma davasında(167a), usul teori
lerinin ortasına yerleşmektedir. Tek 
unsurlu teoriye göre, dava konusu 
globaldir, ya evlilik tüm sonuçla
rıyla sona erer (in toto) veya çekil- 

hale gelmiş evlilik boşanma 
hükmü ile sonuçlanır. Dar kapsamlı 
olan iki unsurlu teori ise, hayat 
olayının sadece davacının dilekçe
siyle uyuşan kısımlarını dava sebebi 
sayar. Zaman faktörü de dilekçeyi ve 
maddi hedefi ferdileştirdiği ölçüde 
dava konusunu belirlemeye yardımcı 
olur. Sırf bu yüzden, mehil verilme
sine ilişkin iki kazai kararın bir
birinden farklı olduğu kabul edilir. 
Fakat, zaman unsurunun farklı olması, 
dava konularının kısmen ayniyet içe
risinde olduklarının söylenmesine de 
engel değildir. Böhm'e göre, dava
ların yurt dışında da açılabilir 
olması, ayniyet sorununu güçleştir
mektedir (168) .

Böhm'e göre, dava konusu, talep, 
olay ve maddi hukuka ilişkin anlam 
birliği 
dur(169).

içtihadda da bu yüzden kısmen 
payı vardır.

Böhm'e
hakikat

göre, dava 
unsurlarj; hükümde zikredilen hukuki 
sonucu belirleyen talep; 
celleştirmek suretiyle hukuki 
tüketilmesini sağlayan olay ve olaya 
uygulanabilen hukuk normundan oluş
maktadır; bunlar hukuki 
fonksiyonel birliğini tanımlarlar ve 
her ikisinde de olaya kendi ölçütünü 
verirler, dava kcnusu fonksiyonel yetki
leri bakımından da üç unsurludur; a) 
hedeflenen maddi ve usuli sonuç 
olarak talep edilen hukuki korunma 
muamelesi; b) usuli vasıta olarak 
hukuki korunma şekli (dava türü); c) 
hukuki korunmanın maddi konusu olarak

konusunun

normu gün- 
sonucun

sonucun

mez

iddia edilen hukuki sonuç. Bu üç 
unsur hukuki korunma amacı kavramı
içerisinde bir aradadır(170).

Doktrinde, dava konusunun yekne
sak olduğu görüşü hakimdir, bu hukuk
çulardan fcüyük bir bölümü, dava ve 
hüküm konularının aynı kriterlere 
göre belirleneceğini; muhteva ve 
kapsamlarının bir olduğunu, düşünmek
tedirler. Bir başka fikre göre(171), 
hüküm konusu, dava konusundan farklı
dır ve dar kapsamlıdır. Burada dava 
konusu dinamik yapıdadır(172).

Böhm'e göre(173), 
hukuki tasnife 
diğer muhtemel 
imkanları da tasfiye edilir; 
konusunun ayniyeti muhakemesi, somut 
yargılamadan etkilenmeden genel 
yeknesak kriterlere göre belirlenir; 
bu safhada, hakim, kesin hüküm etkili 
kararını vermekle, tanınan hukuki 
sonucun hangi düzenlemeye ilişkin 
olduğunu kesin biçimde göstermiş 
olduğundan, artık, potansiyel hukum 
malzemesi, güncel şekilde tüketilmiş
olacaktır.

Böhm, bu
doğru bulmaktadır. ,
ayniyet muhakemesi bakımından, derdest 
davadan önceki durumu esas almak lex 
ante) yani dava konusunun yeknesak 
ve dava ile hüküm konularının bir 

fikrini benimsemek;
hüküm konularının 

belirlenmesinde hipo- 
potansiyel kesin 

almak gerekir, 
teori

olmak üzere üç unsurlu- hüküm konusu
tabi tutulduğunda 
hukuki düzenleme 

dava
(hukukiTalep, hem

korunmanın) türünü ve etkinliğini, 
hem de talep olunan hukuki sonucun, 
odanın muhtevasını gösterir, 
hukuki sonucun somut maddi muhtevası, 
talepten

davanın

Maddi

için,aniaşılamayacağı 
olaya yani dava sebebine başvurulur. 
Dava sebebi, aynı zamanda ayniyet 
Muhakemesi için ölçü teşkil eder.

Dava sebebi (hukuki sonuç iddi
ası olarak) 
vasıtasıyla hükümde, ilgili hukuki 
sonuç tesbitinin temeli haline dönüş
mektedir .

altlama kararıkazai

noktada ikinci fikri 
Böhm'e göre.hüküm bunuMaddi kesin 

kapsadığı sürece, çıkarsamayı meşru 
Kılan olay kesin hüküm 
vazgeçilmez bir unsurudur. 
gerekçelerinin, hükmün ferdileştiril
mesinde ve onun muhtevasının belir
lenmesinde ne ölçüde kıstas olabile
ceği ise, maddi hukuka dayanan anlam
birliğine 
Hakim, 
kesin

konusunun 
Hüküm

bunaolduğu
mukabil dava ve 
muhtevalarının 
tetik düzenleme ve 
hüküm konusunu esas 

İki unsurlu

meseledir. 
nitelendirmesiyle 

hükmün objektif sınırlarının 
kirlenmesine de katkıda bulunmuş 

^f^tadır. Bir davada hukuki sebebin 
^dirilmesi dava konusunu sınırla

yıcı bir fonksiyon ifa eder, şeklindeki

ilişkin bir 
hukuki

taraftarı 
Böhm

(ki bu talep 
tahkikatına konu

ise.göre(174) 
amacıHabscheid'a 

hukuki korunma 
ygya mahkemenin
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dır(179).olan hukuki iddiadan başka birşey 
değildir) ile temelde yatan vakıala
rın, dava konusunu belirleyeceğini; 
olayın uygulanan normlar yardımıyla 
altlanacağını; aynı fonksiyona sahip 
normların hukuki sonuç (hukuki korun
ma amacı) ve olayla birlik içinde 
oldukları sürece, dava konusuna 

sayılacağını savunmaktadır. 
çeşitli teorilerin kavram

Bu teoriye karşı çıkan Habscheid 
Jauernig'in 
olmadığını;

hukuki iddialardan bir

fikirlerinin
daha

(180), 
orijinal 
Nikisch'in, 
kısmının kendiliğinden, diğerlerinin 
ise ancak olay vasıtasıyla ferdileşe- 
bildiğini açıklamış olduğunu; 
maksimlerinin, yaratıldıkları zamanda 
adalet mekanizmasına hakim olan 
temel hukuk politikası icabı, dava 
konusunu belirlemeye müsait olmadık
larını ; J auernig'in açıklamalarını 
sadece boşanma davalarından (ki bu 
davalarda aynı dava konusu etrafında 
kalınmak suretiyle her iki temel 
ilke de kısmen tatbik edilmektedir 
ve olay dahi tek bir tanedir) vermiş 
olmasından, konuyu yeterince düşünme
diğinin çıkartılabileceğini belirt
mektedir .

önce

dava
dahil 
Böhm
açısından önemli gördükleri unsurları 
birleştirmeye çalışmakla birbirine 
zıt hususları aynı çatı altında 
toplamaktadır ki, bunun pratik değeri 
yoktur. Maddi hukuka ait çeşitli 
hükümlerin aynı fonksiyona sahip 
olup olmadığı tartışmalı bir husustur. 
Maddi hukuka dayalı talep kavramı, 
şayet kabule şayan görülür ise, bu 
ancak eda davalarında uygulanabile
cektir. Halbuki usuli teoriler genel 
bir kavram oluşturduklarından, tüm 
dava çeşitleri bakımından geçerlidir.

Yeknesak bir dava konusu kavramı 
olup olmadığı meselesi :

Doktrinde, hakim fikir olmamakla 
birlikte yeknesak bir dava konusu 
kavramının yaratılamayacağı savunul
maktadır (175) .

Sen uç olarak :
Dava konusunun, davanın sınır

larını çizdiğini, tarafların üzerinde 
tasarruf edebilecekleri konuyu, 
hakimin üzerinde karar vereceği 
konuyu gösterdiğini; bunun ötesinde 
derdesttik ve kesin hükmün tesirleri

Buna göre, tek bir 
kavramla dava değiştirme, objektif 
dava yığılması, maddi kesin hüküm 
sorunları halledilemez. G.Baumgaertel'e 
göre, dava konusu dava türlerine 
göre farklıdır(176).

Jauernig ise, dava malzemesinin 
re’sen araştırılması ilkesine (LJnter- 
suchungsmaxime) 
dava konusunun, 
taraflarca

bakımından davalar arasında ayniyet 
olup olmadığını gösterdiğini, ayrıca 
objektif dava yığılması, davaların 
birleştirilmesi, davanın değiştiril
mesi konularında kıstas teşkil et
tiğini söyleyebiliriz. Dava konusu
nun yeknesak olduğunu önşart olarak 
benimsemek kaydıyla, bu konudaki 
muhtelif tanımlardan herhangi biri 
getirdiği avantajlar nedeniyle tercihe 
şayan görülebilir.

Bu çalışmamızda, 
teoriler karşısında 

kalmamıza ve şüpheci bir bakış aÇ1" 
sına sahip olmamıza rağmen, sonuçta, 
iki unsurlu usul teorisinin 
tutarlı çözümler getirdiği; Venl 
maddi hukuk teorisinin eda davaları 
haricindeki dava türleri bakımından 
henüz izaha muhtaç bulunduğu ^ 
ayrıca olayların tasnifinde ma 
hukuku devreye sokmanın yeni probl6 
ler doğuracağı kanaatine u^a^eu 
bulunmaktayız. Bu nedenle dava korT 
kavramının tanımı şu şekilde yaPl n 
bilir: Davanın konusu, davacı
belirli bir hayat olayına daY3^ ^ 
hukuki talepte bulunmasıdır. ce 
teorilerden tek unsurlu teori saa 
talebi esas almakla global bir V ^ 
arzetmektedir, ki bu dava k°n^rj<en 
tespitinde, pratiklik sağlamak is

tabi
dava

bir davada, 
malzemesinin 

getirilmesi ilkesine 
(Verhandlungsmaxime) tabi bir davada- 
kinden farklı olduğunu(177); 
davada tarafların getirdikleri 
zeme

başlangıçta 
tarafsızhakimin tüm

- — mai
lle bağlı olup olmamasına göre 

dava konusunun belirleneceğini; dava 
türlerine göre de, dava dilekçesine 
bakılarak bir dilekçenin, kendiliğin- 
den mı yoksa dışarıdan mı sınırlan
dığının belirleneceğini bildirmekte
dir (teslim davası kendiliğinden 
sınırlanan dava dilekçesine, buna 
mukabil ödeme davası dışarıdan sınır
lanan dilekçeye örnektir). Unter- 
suchungsmaxime tabi davalarda kendi
liğinden sınırlanan dilekçeler bakı
mından, olayın ferdileştirilmesine 
ihtiyaç yoktur, dava konusu 
dir(178); buna mukabil global-

, . Verhandlungs-
maxıme tabı davalarda olay daha dar 
kapsamlıdır sadece dava dilekçesin
deki hususlar dava konusu olmakta-
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gelenlerdir.
(3 î Bkz. Schv/ab, Der Stand der Lehre 
vom Streitgegenstand im Zivilprozess, 
juS 1965, s.81-86 (Çeviren Alangoya, 
Y., "İhtilaf Konusu
Hakkmdaki Doktrinin 
Dergisi 1968/3-4, s.288 vd.). 
likle içtihad hakkında daha geniş
bilgi için bkz. Üstündag, S., Medeni
Yargılama Hukuku, 4.Bası, İstanbul 
1989, s.579 vd., ayrıca s.438 dn.18 
de alman doktrinine ilişkin kısa bir 
bilgi yer almaktadır.
(4) Kuru, B./Arslan, R./Yılmaz, E., 
Medeni Usul Hukuku, 4.Bası, Ankara 
1991, s.271; Bilge,N./Önen,E., Medeni
Yargılama Hukuku, Ankara 1978, s.420 

eda ve tesbit davalarında dava 
konularının farklı olduğu ve derdest- 
likten söz edilemeyeceği belirtilmek
tedir. Bu eserlerde dava konusu 
bizim anladığımız anlamda da kulla-

s. 420 de müddeabihi

yaratmaktadır. 
içeriğinin belirlen-

belirsizlik 
konusunun

aslında

isinde, talep kadar hayat olayı da 
önemlidir. Dikkat edilmelidir ki, 
bir hayat olayında yer alan vakıalar, 
ilgili, ilgisiz bir sürü vakıalar 
değil,# bir vakıalar kompleksini 
oluşturmak için gerekli ve yeterli 

vakıalardır(181).
Türk hukuku açısından da, dava 

kavramının dava sebebi ve

(müddeabih) 
Durumu", İÜHF.

Özel-

olan

konusu
neticei talep kavramlarının üzerinde, 
her ikisini dahi kapsayabilen geniş 

kavram olduğunun vurgulanması
Buna göre, 

hüküm hakkmdaki HUMK.m.237

bir
gerektiği kanaatindeyiz. 
kesin
II'deki "müddeabih" kelimesinin olay 
ve talebin her ikisini de kapsayacak 
şekilde anlaşılması gerekir.

Dava konusu bakımından son cümle 
olarak, genellikle kabul gören(182) 
üç hususu söyleyebiliriz. Dava konusu, 
davaya katılanlar vasıtasıyla belir
lenir (eadem partes). Davacı, dilek
çesini hukuki talebi vasıtasıyla 
belirler, başka bir ifadeyle, petitum 
vasıtasıyla dava konusunu belirler. 
Dava konusu, mevcut maddi hak ile 
özdeş değildir, davacının yapmış 
olduğu, sadece iddia ettiği hakkın 
geçerli olduğunu ileri sürmek, hukuki 
bir iddiada bulunmaktır.

de,

nılmıştır.
Streitı^ert, dava sebebini ise vakıa
lar olarak anlamaktadır.
(5) Mecelle 1614. Ayrıca bkz. Bayındır, 
A., İslam Muhakeme Hukuku, İstanbul 
1986, s.99. Alacak davasında alacağın 
sebebini belirtmek gerekir. Mecelle 
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HEGRİFF DER LEİSTUNGSUNMÖGLİCHKEİT

Dr. Abdulselam KURAN

Die Leistungsunmöglichkeit kann 
eine ursprüngliche 
öder eine nachtragliche sein.

a. Die anfangliche (urspriing- 
liche) Unmöglichkeit

Sie İst in Art. 20 Abs. 1 OR 
(Sor Art. 20 Abs. 1) geregelt. Demnach 
ist ein Vertrag nichtig, wenn er 
einen unmöglichen Inhalt hat, d.h. 
die im Vertrag versprochene Leistung 
nicht erbracht werden kann. Die

20 Abs. 1 
die schon

I. Begrıf f Der Leıstungsunmög-
(anfangliche)lıchkeıt

Eine Leistungsunmöglichkeit liegt 
vor, wenn die geschuldete Leistung 
nicht erbracht werden kann.

Ob eine Leistung noch erbringbar 
ist öder aber "Unmöglich" geworden 
ist, richtet sich nach Gegenstand 
und Inhalt des Geschuldeten. Regel- 
massig ist deshalb zur Feststellung 
der Unmöglichkeit die genaue Kenntnis 
der vertraglichen Abmachungen über 
Art und Ausmass der geschuldeten 
Leistung erforderlich.

II. Grundarten Der Leıstungsun- 
möglıchkeit

1. Im Allgemeinen
Die Leistung ist dann unmöglich, 

wenn der Schuldner sie nicht erbringen 
kann, sei es aus rechtlichen, 
naturgegebenen öder aus wirtschaft- 
lichen Gründen. 
kÖnnen zweierlei herbeiführen: 
allgemeine Unmöglichkeit, wenn niemand 
zur leistung imstande ware (sog. 
objektive Unmöglichkeit), öder eine 
individuelle, persönliche Unmöglich
keit, wenn gerade der Schuldner 
nicht leisten kann (sog. 
Unmöglichkeit).

Die
kommt also 
Grundarten vor, und zwar als objektive
und subjektive Leistungsunmöglichkeit.

2. Objektive Leistungsunmöglich-

Nichtigkeitsfolge von Art. 
OR gilt für Leistungen, 
zur Zeit des Vertragsabschlusses un- 

oder von denen von 
dass sie bei

möghlich waren 
vornherein feststand,
Falligkeit unerbringlich sein würden.

Die Unmöglichkeit kann auf tat- 
sachlichen Gründen beruhen (e.g.) 
Lieferung einer nicht mehr existie- 
renden spezillen Sache öder auf 
rechtlichen Gründen (Bestellung 
eines nicht eintragungsfâhigen ding- 
lichen Rechts; Lieferung auslân- 
discher Waren, deren Ausfuhr verboten 
İst; Zurücknahme einer Strafanzeige, 

sich nicht um ein Antrags- 
Verschaffung des 

der bereits

aus

Solche Hindernisse 
eine

wenn es
delikt handelt;
Eigentums an Jemanden,
Eigentümer der Sache ist(2).

im Faile der ursprünglıchen 
(objektiven) Unmöglichkeit sınd die 
Parteien frei und zwar ohne Pflıcht 

Schadenersatzleistung. Hat aber 
Vertragschliessenden die

subjektive

Leistungsunmöglichkeit
in zwei verschiedenen

zur
einer der 
Unmöglichkeit gekannt öder hatte er 
sie kennen müssen, so hat er dem 
anderen Teil das sog. negatıve In- 
teresse zu ersetzen, d.h. den Schaden, 
den der Gegner dadurch erleıdet, 
dass er sich auf die Gültigkeıt des 

verlassen hat.
einigen Autoren wird der 

Unmöglichkeit auf die

keit 

roöglich,
Schuldner nicht erbracht 
konnte(1) Beispiele: Lieferung 
landischer Waren, deren 
verboten ist; Pflicht zur Verschaffung 
des Eigentums an jemanden, der bereits 
Eigentümer der Sache ist.

Die Leistung ist objektıv
sie von einem beliebigen 

werden 
aus- 

Ausfuhr

un-
wenn

Vertrages 
Von 

Begriff der
51



kannte. Die Irrtumsregeln sollen zur 
Anwendung kommen.

"Welche Vorzüge bringt es aber 
mit sich, anfângliche Unmöglichkeit, 
sei es Auslegungs-oder Vermutung- 
sweiser als Irrtum zu behandeln?

Die Beweislast kehrt sich um: 
der Irrende muss nicht nur beweisen, 
dass er sich im Irrtum befand, sondern 
auch, dass diesen Irrtum ein wesent- 
licher nach OR 23 war. In Frage kommt 
v.a. Grundlagenirrtum (OR 24/1/4)(7). 

b. Nachtragliche Unmöglichkeit 
Eine nachtragliche Unmöglichkeit 

liegt vor, wenn die Erfüllung nach- 
trâglich, d.h. nach Abschluss des 
Vertrages unmöglich wird. Hier tritt 
die Unmöglichkeit erst spater, in 
einem spâteren Zeitpunkt nach dem 
Vertragsabschluss ein.

Abweichend von der herrschenden 
Lehre vertritt Büren die Ansicht, 
dass es nur eine einzige Unmöglichkeit 
gaber und das sei die objektive, 
naturgesetzliche. Nach Büren İst 
unmöglich nur das, was den Natur- 
gesetzen widerspricht. Die nachtrag
liche Unmöglichkeit könne nur auf 
tatsachlichen Gründen beruhen(8).

Nach der herrschenden Lehre und 
Rechtssprechung soll auch eine nur 
subjektiv für den konkreten Schuldner 
bestehende Unmöglichkeit genügen.

Nach dieser Ansicht kommt es 
bei der nachtraglichen Unmöglichkeit 
nicht darauf an, ob sie objektiv ist, 
d.h. für jedermann vorliegt, öder 
subjektiv für den Schuldner besteht. 
Es kommt lediglich auf das Verschulden 
des Schuldners an, ob man Art. 117 OR 
öder 96 OR (SOR Art. 199 öder 96) 
anwenden muss(9).

Die nachtragliche Unmöglichkeit 
fal İt in den Anwendungsbereich der 
Art. 96 ff/117 OR und schliesst den 
Schuldnerverzug aus. Die Unmöglichkeit 
soll eine dauernde sein, so kann sich 
der Schuldner 
Unmöglichkeit berufen.

3. Subjektive Unmöglichkeit 
Die subjektive Unmöglichkeit 

besteht in einem blossen Unvermögen 
des Schuldners. Die Leistung an sich 
ist möglich,
Schuldner ist wegen seiner persönlichen 
Verhâltnisse nicht imstande, die 
Leistung zu erbringen.

Auch die subjektive Leistungsun- 
möglichkeit kann eine anfangliche 
öder eine nachtragliche sein. Rechtliche

sog. Unerschwinglichkeit ausgedehnt, 
bei welcher die erforderlichen Auf- 
wendungen des Schuldners den Wert 
der an sich möglichen Leistung weit 
übersteigen (3). Demgegenüber wird 
diese Auffassung von einem Teil der 
Lehre abgelehnt(4). Nach dieser Auf
fassung fail t die Unerschwinglichkeit 
nicht unter den Tatbestand des Art. 
20 I OR; vorzubehalten ist die An- 
fechtung des Vertrags wegen eines 
Willensmangels (Art. 23 ff OR). Nach 
V. Tuhr/Peter soll die Leistung als 
unmöglich gelten, wenn die Vornahme 
der Leistung nach allgemeiner An- 
schauung als unsinnig erscheinen 
würde und daher einem Schulder nach 
Treu und Glauben nicht zugemutet 
werden kann.

Mir scheint die Lösung von 
Guhl/Merz/Kummer 
verkehrssicherer zu sein. Der Verkehr 
muss dairauf vertrauen können, dass 
die Leistung von dem Versprechenden 
erbracht werden wird. Doch ist im 
konkreten Fail zu prüfen,
Vertrag nicht wegen eines Willens- 
mangels einseitig unverbindlich ist.

Die herrschende Meinung versucht, 
die hâufig nicht passende Nichtig- 
keitsfolge von Art. 20 OR durch die 
Annahme einer schuldnerischen Garantie 
zu korrigieren(5).
Garantievertrag gültig, auch 
sich auf eine unmögliche Leistung 
bezieht.

angemessener und

ob der

Demnach ist ein
wenn er

Ein Garantiefall schliesst also 
die Anwendung des Unmöglichkeitsrechts 
aus, denn die Garantieleistung 
folgt i.d.R. durch Leistung 
Geld, und Geldmangel ist keine Un
möglichkeit im Sinne des Gesetzes, 
sondern stets als blosses Unvermögen 
zu betrachten.

Gaytas vertritt die 
dass die die Nichtigkeitsfolge 
Art. 20 OR als generelle Lösung für 
anfânliche Unmöglichkeit nicht eignet 
(6).

nur
er-
von

Ansicht, 
von

auf eine dauernde
Er meint, dass es eine Vielzahl 

von Fâllen gabe, in denen man keines- 
falls Nichtigkeit des Vertrages nach 
Art. 20 OR annehmen würde. Er schlâgt 
drei Haupttypen von Lösungen 

der Konsensmangel,
Irrtum und die Geltung des Vertrages:

Caytas meint, man sollte nach 
dem Irrtumsrecht vorgehen,
Schuldner die 
Vettragsschluss

vor,
der

aber der bestimmteund zwar

wenn der 
Unmöglichkeit bei 
schuldlos nicht
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Konsequenzen haben aber diese Unter- 
scheidungen nicht.

Nach der Schweiz 
Türkei herrschender

(Staudinger/Werner) liegt die subjek- 
tive Unmöglichkeit vor, wenn das 
Leistungshindernis in der "Sphare des 
Schuldners" liegt. Wenn die Leistungs- 
hinderung ausserhalb der 
Schuldners liegt, dann İst die objek- 
tive Unmöglichkeit anzunehmen. 

dieser
ware die Unmöglichkeit beim obenge- 
nannten Beispiel als eine subjektive 
anzusehen, weil das Leistungshindernis 
nicht ausserhalb

und in der 
Ansicht kommt 

bei der ursprünglichen subjektiven 
Unmöglichkeit Art. 96 OR (SOR Art. 
97) zur Anwendung(10). Der Schuldner, 
der aufgrund der persönlichen Ver- 
hâltnisse (e.g. die Fahigkeit, 
mögensverhâltnisse) 
nicht erbringen kann,
96 Abs. 1 OR Schadenersatz zu leisten. 
Auch die nachtragliche subjektive 
Unmöglichkeit fallt in 
dungsbereich von Art.
Dies Jedoch nur, wenn der Schuldner 
die Umstande,die er 
hat,
tiven Unmöglichkeit, d.h. der Schuld
ner hat die Unmöglichkeit verschuldet, 
geführt haben. İst dagegen der 
Schuldner für die Unmöglichkeit der 
Leistuıig nicht 
erlischt seine

Person des

Nach "Spahrentheorie"Ver-
die Leistung 
hat nach Art.

der Sphare des 
Schuldners, sondern in seiner Sphare 
besteht. Diese Theorie İst abzulehnen. 
Denn İst in den Fallen, in denen der

höchstpersönliche 
Leistung schuldet und die Leistung 
nicht erbringen kann,
Unmöglichkeit anzunehmen,
Dritter die geschuldete höchstper
sönliche Leistung erbringen kann. 
Beispiel der Popsanger, 
höchstpersönliche Leistung zu erbringen 
hat,
stumm. Subjektiv İst diese Unmöglich
keit

den Anwen- 
96 Abs. 1 OR.

Schuldner eine
zu vertreten 

die zur nachtraglichen subjek- die objektive 
weil kein

Zum 
der eine

verantwortlich, so 
Leistungspflicht wird nach dem Vertragsschluss

nacht Art. 117 Abs. 1 OR.
Demgegenüber vertreten Gauch/ 

Schluep/Jaggi die Meinung, dass die 
subjektive Unmöglichkeit nicht un ter 
Art. 96 und 117 OR (SOR Art. 97 und 
119) faile, 
kommen die 
Schuldnerverzug (Art. 101 ff OR -SOR 
Art. 102 ff) zur Anwendung, wenn die 
Leistung (bloss) subjektiv unmöglich 
İst.

nur in dem Sinne, dass das 
Leistungshindernis in der Sphare des 
Schuldners liegt, leistung durch 
einen anderen Sanger İst zwar nicht 
ausgeschlossen. In Wirklichkeit İst 
aber in diesem Faile eine objektive 
Unmöglichkeit anzunehmen, weil kein 
Dritter imstande ware, die höchtper- 
sönliche Leistung des Schuldners zu 
erbringen. Der Nachteil dieser Theorie 
liegt in der Ahgrenzung der subj. 
Unmöglichkeit von der objektiven.

Gauch/Schluep/Jaggi 
"die Theorie der Vollstreckbarkeit".

Nach dieser Meinung 
Vorschriften über den

Die Unmöglichkeit besteht nur 
für den Schuldner, die Leistung 
bleibt an sich möglich(ll).

Es gibt verschiedene Theorien, 
durch welche versucht wird, die 
subjektive und objektive Unmöglichkeit 
voneinander abzugrenzen. Nach "der 
Theorie des Unvermögens" (Oftinger) 
liegt die subjektive Unmöglichkeit 
dann vor, wenn nur gerade der Schuld
ner von der Unmöglichkeit betroffen 
wird. Nach diesem Kriterium liegt 
die Unmöglichkeit im Unvermögen nur 
des Schuldners. Nicht Jedermann wird 
davon betroffen. Zum Bei spiel İst 
der Schuldner zu einer höchstpersön
lichen Leistung 
verplichtet und kann er die Leistung 
nicht erbringen, dann liegt nach der 
Theorie des Unvermögens ein Fail der 
objektiven Unmöglichkeit vor, 
auch kein anderer die höchstpersön
liche Leistung des Schuldners er
bringen kann.

Nach einer

vertreten

Nach diesem Kriterium liegt die 
subjektive Unmöglichkeit dann vor, 
wenn die Leistung trotz Unvermögens 
des Schuldners vollstreckbar İst(12).

III. Sonderfragen 
1. Unmöglichkeit bei Sachlei-

stungen
a) Bei Speziessachen 
Bei Speziesschuld İst die Er- 

füllung unmöglich, wenn die geschuldete 
Sache untergeht öder aus einem anderen 
Grunde nicht mehr zur Verfügung 
steht.

(als Portrâtmaler)
b) Bei Gattungssachen 
Die Erfüllung der Gattungsschuld 

İst solange möglich, als die Gattung 
existiert und der Schuldner in der 
Lage İst, aus der Gattung zu leisten.

Schuldner kann sich also 
Unmöglichkeit erst dann

Der 
auf dieTheorieanderen
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setzungen und gestützt auf Art. 2 
Abs. 2 ZGB, einen Vertrag abzuândern, 
aufzuheben, 
ner ganz
Leistungspflicht zu befreien(14).

Uner schwingl ichkei t

berufen, wenn von der betreffenden 
Gattung kein Stück mehr existiert. 
Geldmangel des Schuldners İst nicht 
als Unmöglichkeit der Leistung zu 
betrachten. Die Gattungsgeld geht 
nie aus. Der Schuldner kann sich 
durch Berufung auf Geldmangel nicht 
der Verurteilung zur Erfüllung, 
sondern höchstens der Vollstreckung 
entziehen. Bei einer begrenzten 
Gattungsschuld, bei welcher die Ver- 
pflichtung des Schuldners auf 
Lieferung aus einem bestimmten Vorrat 
beschrânkt ist, tritt Unmöglichkeit 
ein, wenn der betreffende Vorrat 
erschöpft İst.

2. Clausula rebus sic stantibus
Es İst jene Theorie, die besagt, 

dass unter völlig gewandelten Ver- 
hâltnissen ein Vertrag notwendiger- 
weise seine Bindungswirkung überhaupt 
verliert.

insbesondere den Schuld-
oder teilweise von seiner

der3.
Leistung

Wenn die zur Erfüllung erforder- 
liche Aufvvendung in keinem ver- 
nünftigen Verhâltnis zum Wert der 
Leistung steht, wird von der herr- 
schenden Lehre eine der nachtrâglichen 
Unmöglichkeit gleichgestellte 
erschwignlichkeit" 
angenommen(15).

Diese Auffassung wird von ver- 
schiedenen 
Sie stellen die Unerschv/inglichkeit 
der Leistung nicht der Unmöglichkeit 
gleich. Nach dieser Meinung fâllt 
die Unerschwinglichkeit nicht unter 
den Tatbestand von Art. 20 Abs. 1

"Un- 
Leistungder

abgelehnt(16).Autoren

Esgibt Schuldverhâltnisse, bei 
denen Abschluss und Erfüllung des 
Vertrages zeitlich auseinanderfal 
len und kann sich die nach Vertrags- 
schluss
Verânderung der 
für die eine öder 
nachteilig auswirken. Zum Beispiel 
der eigentliche Wâhrungszerfali, der 
Krieg ete.

OR.
Die herrasehende Lehre stelit

die unerschwinglichkeit der Unmöglich
keit gleich und betraehtet den Ver
trag im Sinne von Art. 20 OR als 
nichtig.

eingetretene grundlegende 
ausseren Umstânde 

andere Partei Diese Lösung führt meines Er- 
aehtens zu Schwierigkeiten in der 
Abgrenzung gegenüber der subjektiven 
Unmöglichkeit und könnte die Ver- 
tragessicherheit beeintrachtigen. Es 
ist doch im Einzellfall zu prüfen, 
ob der Vertrag nicht wegen Übervor- 
teilung öder wegen eines Willen- 
smangels 
ist(17).

İst das Erbringen einer Leistung 
unvoraussehbar erschwert, 
früher von Unzumatbarkeit, 
einer wirtschaftlichen Unmöglichkeit 
gleichkomme und die Folgen der 
möglichkeit der Leistung von OR 117 
(SOR 119) auslöse, gesprochen.

In der Schweiz wird das Problem 
heute vorwiegend unter dem Gesichts- 
punkt des Rechtsmissbrauchs 
2, II betraehtet(13).

Voraussetzung der 
des Schuldners gesttüzt auf die 
Clausula ist, dass der Wandel der 
Umstânde

so hat man
welche

einseitig unverbindlichUn-

Bucher vertritt die Meinung, im 
Faile der Unerschwingl ichkei t muss 
man den Vertrag als gültig betrachten 
und dem Schuldner die Einrede des 
Rechtmissbrauchs nach ZGB 2/II zuge- 
stehen(18).

von ZGB

Entlastung

IV. Die Ver schiedenen Spıelarten 
Der Unmögl ichkeit

Ausser den bis jetzt behandelten 
Grundarten der Unmöglichtkeit, als 
objektive und subjektive, unter- 
scheidet man verschiedene Arten der 
Unmöglichkeit:

1. Gesichtspunkt: Dauer 
a. Dauemde Unmöglichkeit 
Liegt vor, wenn die Leistung 

definitiv unmöglich wird, 
in Zukunft nicht erbracht 
kann.

nach 
unvorhersehbar,

Vertragsabschluss 
unversehuldet, 

überwindlich und unvermeidlich ein- 
getreten ist. Der Schuldner 
sich nicht auf die Erschwerung seiner 
Lage berufen. Der Schuldner haftet 
für die versehuldete Unmöglichkeit, 
wenn er die verânderten Umstânde 
durch sein Verschulden herbeigeführt 
hat öder wenn er 
Eintritt im Verzug befand.

Die sogenannten Clausula rebus 
cis stantibus ermöglichen 
dem Richter unter bestimmten Voraus-

un-

kann

sich bei ihrem d.h. auch 
werden

es also Die Juristische Bedeutung der 
Dauer der Leistungshinderung hângt
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der Natur des Geschâftes und etwa gesehen: die Übereignung einer 
Sache, die dem Glâubiger bereits 
gehört; vertragliche Ermachtigung zu 
gemeinfreıen Handlungen(21).

Es İst schwierig, die juristische 
Unmöglichkeit von der Widerrechtlich- 
keit abzugrenzen.

4. Gesichtspunkt: Haftbarkeit 
a. Zu vertretende Unmöglichkeit 
Je nachdem, ob der der Schuldner 

die Unmöglichkeit zu vertreten habe, 
kommt entweder Art. 96 öder 117 zur 
Anwendung.

von
damit vom Einzelfall ab.

b. Vorübergehende Unmöglichkeit 
Die hier eingetretene Unmöglich

keit İst eine vorübergehende. Die 
Leistung İst in der Zukunft erfüllbar. 
Der Wegfall der Hindernisse erscheint 
als möglich: e.g. Streiks, Sperrung 
von Transportwegen.

Tritt eine vorübergehende Un
möglichkeit ein, so führt dies in
der Regel nicht zur Aufhebung der
Forderung(19).

Der Glâubiger, der nicht zuwarten 
will, kann nach den Verzugsbestim-
mungen (OR 106 ff SOR Art. 107 ff) 
vorgehen.

b. Nicht zu vertretende Un
möglichkeit

Hat der Schuldner die Unmöglich
keit nicht zu verantworten (was auf 
vertraglicher Grundlage 
kann), so 
kulpation befreien.

beruhen2. Gesichtspunk: Ausmass 
a. Vollstândige Unmöglichkeit 
Liegt vor, wenn die geschuldete

teilweise

kann er sich durch Ex-

Leistung nicht einmal 
erbracht werden kann.
Fail, wehn das Vertragsobjekt physische 
öder nach dem Vertragsinhalt öder 
juristisch unteilbar İst.

Dann wirkt die Unmöglichkeit 
Teilleistung als Hindernis für

V. Rechtsfolgen Nachtrâglıcher 
Unmöglichkeit

Das İst der
verschuldeterRechtsfolgen 

nâchtraglicher Unmöglichkeit
A. Im Allgemeinen
Hat der Schuldner die nachtrag- 

liche objektive Unmöglichkeit durch 
sein Verschulden herbeigeführt, 
hat er nach Art. 96 OR den aus der
Unmöglichkeit 
standenen Schaden zu ersetzen.

B. Voraussetzungen
Damit der Schuldner dem Glaubıger 

96 OR den Schadenersatz
Unmöglichkeit

1.

der
die ganze Leistung.

b. Teilweise Unmöglichkeit 
Hier wirdnur ein Teil der Leistung 

unmoglich. Die Leistung İst teilbar 
und der mögliche Teil kann erbracht 
werden.

so

ent-der Leistung

Ob die teilweise Leistung fur
den Glâubiger noch 
İst er s t anhand des Vertragsweckes 
festzustellen. Hat der Schuldner die 
teilweise Unmöglichkeit zu vertreten, 

Schadenersatz für den 
unmöglich gewordenen Teil der Leistung 
entrichten. Der Glâubiger kann unter 

noch möglichen Teıls 
Schadenersatz

nach Art.
wegen verschuldeter 
leisten muss, müssen die folgenden 

erfüllt sein:

Interesse hat,

Voraussetzungen Leistungsun-Nachtrâglichea.
so muss er

.rfiiUt s.i»= 
Leistungspflicht nicht, vreıl die 
Erfüllung infolge nachtraglıche 
Unmöglichkeit nicht bewirkt ”!!f^
kann. Es muss sich um eine nachtrag- 
liche Unmöglichkeit, d.h. die ers 
nach dem Vertragsschluss e^etretene 
Unmöglichkeit, handeln. Dıe Jr^
oh 96 und 117 OR auch die sub-
jektive Unmöglichkeit umfassenist 
umstritten. Die herrschende Lehre 
und Rechtssprechung fassen den Begrıff 
der subjektiven Unmöglichkeit tu
weit.

Ablehnung des 
der
Nichterfüllung des ganzen 
verlangen, wenn die teilweise Leıs ung 
für ihn kein Interesse mehr hat (20).

3. Gesichspunk: Ursachen 
a. Natürliche öder naturgesetz- 

üche Unmöglichkeit 
Eine Leistung,

wegen
VertragsLeistung

die wegen des
zeitlichen Kausalitatsprinzıps
Todes von Personen öder Untergang 
von Sachen nicht erbracht «erden 
kann, ist naturgesetzlich (naturl 
physisch) unmöglich. ..

b. Juristische Unmöglichkeit 
Es gibt Schuldverhaltnısse,

denen die Leistung durch dl® .
ordnung als unmöglich ,
wird. Als juristisch unmöglich werden

Un-nachtrâglichen
nicht darauf 

d.h. für Jederman 
’subjektiv für den 

Es genügt 
119, wenn der

der 
kommt es

"Bei
möglichkeit
an, ob sie objektıv 
vor liegt, öder nur 
Schuldner besteht. 
Befreiung nacht Art.

zur
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eine Sachleistung İst. Die belden 
Auffassungen döckeri sich praktisch, 
wehh ' die Leistungspflicht de s Glau- 
bigers eine Ğeldleistüngspflicht 
İst. Bei der*-’ Geldleistung finde t 
nötwendigerweise ' eine 1 ' ftüffechhung
stâtt. Bei:der'Beiechnuriğ des Schaderis 
wird es : zwischerrt , : positiven und nega- 
tiven Vertragsinteressen unter-^ 
schieden(28)'. Re'chnerisch entspricht 
das positiye' ‘ Vertragsinteresse : (3er 
Differeriz zwischen dem Vermögensgegen- 
stand, wie er wâre, wenn der VÇrtrag 
richtig erfülİt lirden ware, uhd dem 
tâtsachlıöheri Vermögensstand des 
Glâubigers ırifoİge der Nichterfüllung 
des Vertrages.

Mit ' dem Ersatz des negativen 
Interesses' jwird ‘ jerier Vermögensstand 
des Geschâdigteri : ’ angestrebt ‘ 1 der 
bestüride, werinr der Veftrâg gar nicht 
abgeschlossen wâre. bieseş' Interesse 
bestimmt den Schaderif • v"'der t! aüs dem 
Dahinfailen des Vertrages erwachst" 
(Art. 108 II OR-SOR Art. 109 II).

Dem Glâubiger soll der Schaden 
ersetzt werden, welcher ihm entstanden 
ist, weil er auf den Vertrag vertraut 
hat. Man bezeichnet 
negative Vertragsinteresse auch als 
Vertrauensinteresse.
Kösten des

S hüldner öhne Verschulden: nicht zu 
leîsteri vermag^22)

ÇrEs' ;geriögt;iarsÖ'-bei der riachtrâg - 
lichen Unmo^lichkeit ' auch eine nur 
Süb'jekti v ifür deri!' KöriKr eteri Schuldner 
best^hehde Gnfnoglichkdi't. • Demğegehüber 
wird von einem Teilnrder 1 Leh re die 
Auf '*}djhğ&ggmi < dass die
Leist^i^feÜrti^lfdKkeil?'- • hierJim,r< Sinne 
eîherliri öbjek'tiveh <‘Unmögiichkeit der 
iMsturiŞf feiT vefsteheri ifâfcf23).

Aıich'f'''"Gaudh/Sdhiuep/Jâğgi' ’ ver- 
treten die Meinung, dass die;1sübjek- 
tive Urimögiichkeit^ nicht ^ in 
Anwendungsbereich von 
117 < ÖR : (SOR Art. ~9^%ıd ?119) faile (24). 
J Sie f rechri^h- - :di6-

ex b
a\

-t.
'!.*Kn

den
Art i—^96 und

sübjektive 
Unmögiichkeit in " keinem Fail " der 
Unmögiichkeit im Sinne \vorf1 Artvn‘:9Ö 
und 117 OR, sondern': finden * riâch 
ihrer Ansicht die Vorschriften über 
den - "Schuldnerverzug" (Art. 101 ff 
OR-SOR Art. 102 ff) Anwendung. 

b - Scft âdOT 
Es eritsteht dem Glâubiger' ein 

Schaden, weil ‘der Schuİdner seine 
Leisturigspflicht İrifölge nachtrag- 
licher ^Unmögiichkeit nicht J er fiili t 
hat. Nach; TçIâssiSchef 'Aüffasung İst 
der Schaderi eine • iınfreiwillige Ver- 
scbİechterurig der Vefmögenslağe (25):

Der ‘ Schaden1' wird nach 5 ver- 
schiedenen Methoden ermittelt. Ein 
Teil der :Lehre‘ vertritt’ die sog. 
Differenztheorie, nach 'welcher der 
Glâubiger die von- ihm ' geschuldete.

' ,;*"Ğegenleistung nicht 1 zü:erbririgen 
sondern dereri ’ Wert - von " seiriem 

Ari^pruch'^auf Schadenersazt 
kann(26).
^^"'"Demgegbriüber Wİrd r von einem 
Teli dbr^Lehrd-die Auffassuhg■■ vei- 

der Schadenersatz nur 
lrnlÂUİtauöch ’ ğegeh die Leistung des 
Glâubigers - zu erfölgen ; habe(SÖğ. 
Aüstauscîîtheörie) (^7: 1

; ' Di8':-DİTfererizthedrie' gilt^ beim 
Kâufîm kaufmarînıschHn vfetkefii-: kSft

(Art.168 ÖRU'SÖR ÂrtT'191').' FÜr :die 
AüştauşcKthedrıe'spridht def''Vİortiaüt 
des ' desetfef (besondere' Art. 212 
ÖR-SOR. Airtf 2$Ş); f ür! die!'Dİffereriz^

Scfiaderiersatz dürchSdtzen10 zf -kojinefi" 
Frage dfef AüstaüscHtheorİe"> ‘6dei: 

Ölİîerenzlfifeprie! hat ‘nüı?'' Bed6Ütürıg':
Gegedleistıîng- 1 GİâUbığetfl

’ ' i

deshalb das

Zum Beispiel 
Vertragsabschlusses,

Prozesskosten.
Ein Teiİ der Lehre vertritt die 

Auffassung, dass der Glâubiger diö 
Unmögiichkeit beweisen 
Schadenersatz 
verlangt(29).

Demgegenüber billigt ein Teil 
der Lehre dem Glâubiger ein wahlweises 
Rücktrittsrecht zu, obwohl das OR 
ein solches Recht für den Unmöglİch- 

^keitsfall nicht vorsieht. Nach dieser

muss, wenn er 
wegen Nichterfüllunghabe,

abziehen

Meinung kann def Glâubiger vom Vertrag 
zurücktreten, anstatt Schadenersatz 
zu verlahgen(3Ö).

i.,..0-. A^agüâter Kâüsalzusanınenhang
....  ' 'itââk ffl£sdt&ix *(der' ”' riachtr.agT

lichen LeistungsuhmbgİicVİkeit ;^âes 
Schuldriers ^ und dem beim Glâubiger 
entstandenen Schaden eine Kausalitat 
so bestehen, dass die Unmögiichkeit 
n??-ht (d,en?. ^^nlichen Lauf der Dinge 
und ddr '‘âllgemeirien '-İLebenserfahrung 
geeignet ist den ehtstsihdenen Schaderi 
zu verûrsâcriehi"i,:; J - ' ;

, Nach der ; vörHerrseherden, Lehre 
Rechtssprechung genügt aber! eıh 

naturlicher Kausalzüsâmmenhang niç 
ErfordeflicH m ' eirie gualİfiziârie

on--?

V'J

ht.
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als adaquat bezeichnete Kausalitat. 
Dagegen vertreten einige Autoren die 
Ansicht, dass der Kausalzusammenhang 
nicht adaquat zu sein braucht, und 
schon ein natürlicher genügt(31).

Das Bundesgericht und der 
türkische Kassationshof folgen aber 

Lehre vom adaguaten Kausal-

gemeine Beweislastregel von Art. 6 
ZGB (S ZGB Art. 8) für den Beweis des 
Verschuldens um. Der Glaubiger hat 
also nicht zu beweisen, dass an der 
Unmöglichkeit der Leistung den Schuld- 
ner ein Verschulden trifft, sondern 
der Schuldner sein Nicht-Verschulden 
zu beweisen(36).

Bei Art. 96 Abs. 1 OR handelt 
es sich um eine schuldhaftung, d.h. 
der Schuldner haftet nur dann, wenn 
ihn ein Verschulden trifft. Dieses 
Verschuldungsprinzip İst der Regelfall, 
doch existieren noch einzelne Faile, 
wo das Gesetz anordnert, dass der 
Schuldner für den entstandenen Schaden 
ohne Verschulden "kausal" einzustehen 
hat (sog. kausalhaftung). Als Beispiele 
sind zu nennen:

Art. 100 OR: Haftung des Schuld- 
ners für seine Hilfsperson

Art. 54 I OR: Haftung aus Billig- 
keit, wenn der Schuldner nicht urteil— 
sfahig war

der
zusammenhang und bejahen die Schaden- 
ersatzpflicht nur, wenn die Ursache 
des Schadens nach nem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge und Lebenserfahrung

den eingetretenenİst,geeignet
Erfolg zu bewirken(32). Die Partei, 
welche Ersatz des Schadens verlangt, 

den adaguaten Kausalzusammenhangmuss
beweisen.

d. Verantwortlichkeit 
Die Schadenersatzpflicht 

der Unmöglichkeit setzt Verantwort- 
Verschulden voraus.

dass der 
nachtrâgliche 

verantwortlich İst. 
Der Schuldner hat nur dann Schadener- 
satz zu leisten (nach Art. 96 OR-SOR 
Art. 97) wenn ihn ein Verschulden an 
der Unmöglichkeit der Leistung trifft. 

Es wird in der Lehre zwischen 
unterschieden(33).

aus

lichkeit aus 
Dieses Merkmal verlangt, 
Schuldner für die 
Unmöglichkeit Haftung des Ver- 

kaufers für unmittelbare Schaden aus 
der Beschaffenheit der Sache

102 OR: Haftung des Ver- 
für zufâlliges Un-

Art 205 OR:

Art.
zugsschuldners
möglichwerden seiner Leistung

Art. 48 II ZGB: Haftung der 
juristischen Person für hân.dlungen
ihrer Organe.

Sind die obengenannten Voraus-
setzungen erfüllt, so hat der Schuld
ner der die Unmöglichkeit der Leistung 
nachtrâalich verschuldet hat, nach 
Arf 96 I OR dem Glâubiger Schadener- 
satz zu leisten.

2. Rechtsfolgen 
nachtraglicher Unmöglichkeit 

A. Dahinf ailen der
117 I OR-SOR Art.

Verschuldensarten 
Das Verschulden tritt in den beiden 

(öder Absicht) und 
wobei nochFormen Vorsatz

Fahrlâssigkeit auf, 
zwischen leichter und grober Fahrlas- 
sigkeit differenziert wird.

Der Schuldner haftet grund- 
für jeden Grad der Ver- 

für Absicht, grobe
satzlich
schuldung; also 
und leichte Fahrlassigkeit(34).

"Wie bei den unerlaubten Hand- 
lungen genügt auch bei Nichterfüllung 
von Vertragen jeden Verschulden des 
Schuldners; dieser steht für Absıc , 
grobe und leichte Fahrlassigkeıt ein 
(OR 99, 1)"(45).

Voraussetzung .
ist Zurechnungsfâhigkeit des Schul - 
ners. Ein urteilsunfâhiger Mensch 
kann sich durch Vertragseverletzung

Aber

unverschuldeter

Leistungs- 
117pflicht (Art.

I) Hat der Schuldner die Unmöglich- 
keit der Leistung nicht zu verantworten 
2 erlischt die Forderung g«*en den 
Schuldner, und zwar so dass keın

verschulden" «. ^
S? h,t die

MİÜrfVıiiehkeit nicht herbeigeführt SÎ.wird er nach Art. UT'Abs.
frei ohne Pflicht zur Schadener- 

saSleistung. Das İst der Unterschied
ZU ArtDies6e ^tSölge 

lerdings nur dann ein:

des Verschuldens

nicht ersatzpflichtig machen. 
auch bei Urteilsunfâhigkeit kann vom 
Richter aus Billigkeit teılweıser 

Schadenersatz angeordnetöder voller

der Erfullung 
sofern der 

dass ihro 
Last fâllt. 

hier die all-

UnmÖglichkeitbei
Schadenersatz verlangen, 
Schuldner nicht beweist 
keinerlei Verschulden zur 
Art. 96 Abs. 1 kehrt

tritt al-
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des Kaufpreises verpflichtet. Der 
Kâufer tragt hier die Gefahr der
Gegenleistung.

Gesetzes-keine andere 
bestimmung vorgeht, die den Schuldner 
zu Schadenersatz verpflichtet, obwohl

durch

-wenn

(Art. 328Arbeitsvertrag 
OR-SOR Art. 324 a)

- Einfache Gesellschaft 
521 Abs. 3 OR-SOR Art. 531 Abs. 3)

er die Unmöglichkeit weder 
eigenes Verschulden noch durch das 
Verhalten von hilfspersonen zu 
antworten hat.
Art. 102 (SOR Art. 103)

(Art.ver-
Zu erinnern İst v.a.

Stellver-VI. Die Lehre Vom 
tretenden Commodum 

1. Allgemeines 
Hat der nach Art. 117 Abs. 1 OR

infolge

die Parteien nicht etwas 
anderes vereinbart haben. Vereinbart 

dass der Schuldner für 
da ss

-wenn

kann sein,
Zufall haftet: derart,
Schadenersatz auch dam zu erbringen 

die Leistung ohne seine

er Schuldner
Unmöglichkeit eine 

Versicherungs- 
Enteignungsentschadigung, 

Schadenersatzleistung) empfangen, so 
ist er trotz Untergang der Forderung 
dem Glâubiger zur Herausgabe dieser

s talİver tretenden

f reigewordene 
unverschuldeten 
Ersatzleistung (e.g.hat, wenn 

Verantwortung unmöglich wird.
B. Erlöschen der Gegenleistung 

bei synallagmatischen Vertragen
Es stellt sich bei synallagmati

schen Vertragen die Frage nach dem 
Schicksal der Gegenleistung. Gemass 
Art. 117 Abs. 2 OR erlischt ebenfalls 
die Gegenforderung des befreiten 
Schuldners. Auch der Glâubiger der 
unmöglich gewordenen Leistung, d.h. 
der Schuldner der Gegenleistung, 
wird frei. Er hat die Gegenleistung 
nicht mehr zu erbringen. Hat er die 
Gegenforderung bereits erfüllt, so 
hat der freigewordene Schuldner die 
bereits empfangene Leistung nach den 
Grundsatzen über die ungerechtfertigte 
Bereicherung (Art. 61 ff OR) zurück- 
zuerstatten, weil der Rechtsgrund 
weggefailen ist.

Ausnahmen:

summe,

"sogenanten
Commodums" verpflichtet(37). Er 
diese Ersatzleistung dem Glâubiger

muss

herausgeben.
2. Anspruch auf das stellver- 

tretendes Commodum
Voraussetzung des Anspruchs ist, 

dass die Entstehung der Ersatz- 
forderung des freigewordenen Schuld
ners auf die Unmöglichkeit der Er- 
füllung zurückgeht.

Der Glâubiger wird von seiner 
Gegenleistung nicht befreit, wenn er 
an Stelle der dem Schuldner unmöglich 
gewordenen Leistung das Surrogat 
(stellvertretendes Commodum) verlangt. 
Er kann aber nicht gezwungen werden, 
dieses stellvertretendes

Dieser Grundsatz des Erlöschens 
der Gegenleistung bei zweiseitigen 
Vertragen gilt nicht ohne Ausnahmen. 
Es gibt Ausnahmen, "in denen die 
Gefahr nach Gesetzesvorschrift öder 
nach dem Inhalt des Vertrages vor 
der Erfüllung auf den Glâubiger 
übergeht" (Art. 117 II OR). In diesen 
Ausnahmefailen erlischt die Gegen
forderung des befreiten Schuldners 
nicht, er verliert sein Recht auf 
die Gegenleistung nicht und er ist 
auch nicht verpflichtet, eine bereits 
empfangene Gegenleistung herauszugeben.

Diese gesetzlichen Sonderregeln 
sind zum Beispiel:

Kauf Art. 183 OR (SOR Art. 
Wird der Verkâufer infolge 

Unmöglichkeit
Kaufsache nach Art. 117 Abs. 1 OR 
von seiner Leistungspflicht befreit, 
so gilt nicht der Grundsatz von Art. 
117 Abs. OR, sondern der Kâufer 
bleibt aufgrund der Gefahrtragungs- 
pflicht nach Art. 183 OR zur Zahlung

Commodum
so hatanzunehmen. Nimmt er es an, 

er bei vollkommen zweiseitigen Ver
tragen die Gegenleistung zu erbringen 
(38).

Est ist umstritten, ob der 
Glâubiger das Commodum vollumfanglich 
auch dann verlangen kann, wenn der 
Wert des Commodums die unmöglich
gewordene Leistung wesentlich über- 
steigt (Bsp. Versicherungsleistung 
bei Überversicherung).

Nach bucher soll diese Frage im 
Einzelfall nach Billigkeitsrücksichten 
beantwortet werden(39).

Es ist im Einzelfall zu prüfen, 
ob zwischen Unmöglichkeit und Pflicht 
ein innerer zusammenhang 
Die ungerechtfertigte Bereicherung 
soll vermieden werden.

185). 
unverschuldeter besteht.der
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TÜRK VERGİ HUKUKUNDA SORUMLULUĞUN DAYANAĞI

Dr. Nihal SABAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Mali Hukuk Öğretim Görevlisi

Kamu giderleri, kamu mâliyesi
nin en . önemli finansman aracı olan

luluk,
3. Vergi suçundan doğan sorum-

vergiler ile karşılanmaktadır(1). 
Devlet, vergi alacağının gecikmesini 
önlemek yada tahsil edilmeme riskini 
ortadan kaldırmak için birtakım 
yöntem ya da kurumlara başvurmakta
dır. Bunlardan biri olan sorumluluk 
kurumunun amacını, idarenin vergi 
alacağını garanti altına almak(2) ve 
vergileri daha az masrafla toplamak 
oluşturmaktadır(3).

Vergi hukukunda sorumluluk, 
devlet alacağına ilişkin, maddi ve 
şekli ödevlerin asıl vergi borçlusu 
yanında, vergiyi doğuran olayı kendi 
şahsında 
üçüncü
dir(4). 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunda^) İkinci Bölüm "Vergi Sorumlu- 

altmda düzenlenmiş 
olup madde 8,II'de "Vergi sorumlusu 
verginin ödenmesi bakımından, alacak
lı vergi dairesine karşı muhatap 
olan kişidir." şeklinde tanımlanmış
tır (6). O halde vergi

luluk,
olmak üzere üçlü bir ayırım ile 
incelenebilir.

1. VERGİ ÖDEVİNDEN DOĞAN SORUM
LULUK

Vergi ödevi ilişkisinin konu
sunu, bir şeyi yapmak veya yapmamak 
veya bir şeye katlanmaktan oluşan 
hak ve görevler oluşturur(9). Kişiler 
ve kurumlar, birtakım ödevler yüklen
mek suretiyle vergi ilişkisine katıl
maktadırlar. Kişilere ve kurumlara 
yüklenen vergi ödevinin kaynağını 
devletin vergilendirme yetkisi oluş
turmaktadır . Vergilendirme yetkisi, 
devletin ülkesi üzerindeki egemen
liğine dayanarak vergi alma konusunda 
sahip olduğu hukuki ve fiili güç 
olup, bu güç mali açıdan ele alın
dığında mali egemenliği ifade etmek
tedir (10). Ülkemizde vergilendirme 
yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'- 
ne aittir.

gerçekleştirmiş 
kişilerden

olmayan 
istenebilmesi-

luğu" başlığı

sorumlusu, 
vergiyi doğuran olay kendi şahsında 
gerçekleşmeyen, verginin 
ile ilgili şekli ödevleri olan (ancak 
bu ödevleri yerine getirmediği tak
dirde maddi sorumluluğu söz konusu 
olan)(7) üçüncü kişidir(8). Bu üçüncü 
kişinin sorumluluğu ile ilgili kural
lar vergi hukukunun temel ilkeleri 
tarafından belirlenmektedir.

Türk Vergi Hukukunda sorumlu
luğun dayanağı,

1. Vergi ödevinden doğan

Vergilendirme yetkisinin kulla
nılmasıyla doğan ilişki bir kamu 
hukuku ilişkisidir(11). Bu kamusal 
borç ilişkisinde(12) devlet, vergi 
alacağını talep hakkı olan alacaklı 
tarafı oluştururken, vergi yükümlüsü, 
vergi borcunu ödeme ödevi olan borçlu 
tarafı oluşturmaktadır(13). Devlet 
vergilendirme yetkisini kural olarak 
yasama organı eliyle kullanır. Vergi 
kanunları dolayısıyla devletle birey 
arasında meydana gelen kamu hukuku 
ilişkisi yalnız bir alacak borç 
ilişkisi değil, bir ödev ilişkisinide

ödenmesi

sorumluluk,
2. Vergi borcundan doğan sorum-
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içermektedir. Bu anlamıyla vergi 
ödevi ilişkisi, vergi alacaklısı 
devletin, vergi borçlusu olmayan 
(vergi sorumlusu) kimselerle olan 
ilişkisini de kapsar(14),

1982 Anayasası’nda vergi ödevine 
hakim olan ilkeler 73 üncü maddede 
şöyle ifade edilmiştir;

"Herkes, kamu giderlerini karşı
lamak üzere mali gücüne göre, vergi 
ödemekle yükümlüdür.

Vergi yükünün adaletli ve denge
li dağılımı, maliye politikasının 
sosyal amacıdır.

Vergi, resim, harç ve benzeri 
mali yükümlülükler kanunla konulur, 
değiştirilir veya kaldırılır.

Vergi, resim, harç ve benzeri 
mali yükümlülüklerin muaflık, istis
nalar ve indirimleriyle oranlarına 
ilişkin hükümlerinde kanunun belirt
tiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde 
değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar 
Kuruluna verilebilir,"

Bu madde ile vergi ödevine 
hakim olan ilkeler tespit edilmiş
tir (15). Bu ilkeler şunlardır;

a. Verginin genelliği ilkesi 
(AY. 73,1), vergi yükünün vatandaş 
ve yurtta yaşayan yabancılara dağı
tılmasıdır,

b. Verginin mali güçle orantılı 
73,1), mali güç

vergi

ilkeler, vergi sorumluluğu kurumunda 
da yansımasını bulmaktadır. Vergi 
sorumluluğu ile ilgili yasal düzen
lemenin fcu ilkelere aykırı olması 
durumunda hukuk devleti ilkesi gereği 
yükümlüler bazı yollardan yararlana
bilmektedirler. Örneğin Anayasdya 
aykırı olduğu iddia edilen vergi 
sorumluluğu ile ilgili yasal düzen
lemeler, iptal davası yada itiraz 
yolu ile Anayasdya aykırılık iddiasın
da bulunularak, Anayasal yargı yolu 
ile denetime tabi tutulurlar(19).

vergi kanunlarında geniş
3239

Nitekim
kapsamlı değişiklikler yapan 
sayılı Kanunün 2 nci maddesi ile 
Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesine 
üç yeni fıkra eklenmiş bulunmakta- 
dır(20). Bu eklenen fıkralarla, mal 
alım satımı ve hizmet ifası dolayısıy
la vergi kesintisi yapmak ve vergi 
dairesine yatırmak zorunda olanların 
bu ödevlerini yerine getirmemeleri 
halinde müteselsil sorumlu oldukları 
(VUK, 11,11,111) ve müteselsil sorum
luluğun sınırları ve konuya ilişkin 
usul ve esasların Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca 
bağlanmıştır (VUK, 11,IV). Anayasdya 
aykırı olduğu iddia edilen düzenleme 

Mahkemesince red edilmiş-

hükmebelirleneceği

Anayasa 
tir(21), ile, mal alım 

hizmet ifası dolayısıyla
Bu düzenlemeolması ilkesi (AY, 

vergi ödeyebilme gücüdür ve 
kişilerin ödeme gücü ile orantılı 
olmalıdır.

satımı ve 
vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar 
bir yandan verginin ödenip ödenmediği
ni araştırmak diğer yandan ise, 
ödemenin vergi dairesine ulaşmaması 
halinde ikinci kez vergi ödemek 
zorunda kalacaklardır. Bu haliyle, 
yukarıda ilkelerini tespit ettiğimiz. 
Anayasanın 73 üncü maddesinde yer 
alan vergi ödevi ilişkisinin boyutları
aşılmaktadır(22),

Vergi Usul Kanunu'nun 
maddesine 3418 sayılı Yasa ile eklenen 
5 inci fıkrada(23), tarım ürünlerin
deki müteselsil sorumlulukla ilgile 
düzenleme yetkisi Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı'na verilmiştir. Bakanlık bu 
yetkisini kullanarak 151,152 153 
no.lu Tebliğleri yayınlamış ve müte
selsil sorumlulukla ilgili esasları
belirlemiştir(24).

Vergi sorumluluğu ile ilgili 
konularda esaslı değişiklikler yapan 
düzenlemelerden 3239 -yıUVasanın

c. Verginin kamu giderlerini 
karşılamaya özgüllenmesi ilkesi (AY. 
73,1). Kamu giderleri gerektirdiğinde 
kişilerden vergi alınabilir ve vergi 
adı altında toplanan paralar kamu 
giderlerini karşılamak üzere harcana
bilir.

d. Vergi yükünün adaletli ve 
dengeli dağılımı ilkesi (AY. 73,11). 
Anayasam sosyal devlet ilkesinin 
açıklanmasıdır(16),

e. Verginin yasallığı ilkesi 
(AY. 73,III,IV), vergilendirme yetki
sinin yasama organı eliyle kullanıl-

ifade eder(17). Vergilerin 
yasallığı ilkesi bir yandan vergilen- 
dirme yetkisini kullanan kaimi makam
larına yani vergi alacaklısına direk
tif verip, onu bağlayıcı bir sınır 
çizerken, vergi yükümlüleri bakımın
dan da bu sınırların aşılması halin
de, bazı hakların kullanılabilmesine

hakim olan bu

11 inci

masını

ile (25) 3418^5? Yasa ile verilen
11 yetkisini kullanan Maliyeolanak sağlar(18). 

Vergi ödevine düzenleme,
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getirilir." şeklinde belirlenmiş 
olup, yine Vergi Usul Kanunu 10,11 
de(43) kanuni temsilcilerin vergi 
ile ilgili ödevleri yerine getirme
meleri durumunda mükelleflerin veya

varlığından

Ödemeler usulü, sorumluluğun borçtan 
önce doğmasına örnek gösterilmekte
dir (38). Bu sistemde yükümlü içinde 
bulunduğu yıla ait bir miktar vergiyi 
geçmiş yıllarda ödediği vergilere 
göre hesaplanan ortalama bir miktar 
üzerinden peşin olarak ödemektedir. 
Gelir Vergisi Kanunu'na 3505 sayılı 
Yasa
başlığını taşıyan Mükerrer 120 nci 
madde ile Hayat Standardı Esası ile 
ilgili göstergeleri belirleyen geçici 
32 nci madde eklenmiştir(39). Ana
yasa 'ya aykırı olduğu iddia edilen 
düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olma
dığına karar veren Anayasa Mahkemesi 
hayat standardı ile ilgili gösterge
lerin Anayasa'ya aykırı olduğuna 
karar vermiştir(40).

II. Dar anlamda vergi borcundan 
doğan sorumluluk

vergi sorumlularının 
kısmen veya tamamen alınamayan vergi 
ve buna bağlı 
ödevlerini yerine 
varlıklarından

alacaklar, kanuni 
getirmeyenlerin 

alınır, şeklinde 
bunların şekli

ile eklenen ve Geçici Vergi

düzenlenmiş olup, 
ödevlerden sorumluluklarının yanısıra 
maddi sorumluluklarının doğacağı da 
belirlenmiştir.

Kendi borcu bulunmaksızın 
maddi ödevlerden sorumluluk

Vergilendirmeye ilişkin şekli 
ödevler yüklenmeden, sadece ödemeden 
sorumlu olunduğu durumlarda 
dır(44). Bu durumda vergi sorumlusu 

ödeme sorumlusu durumunda-

bb.

var-

sadece 
dır(45). 251 inciVergi Usul Kanunu'nun 
maddesinde karnesiz hizmetli çalış
tıranlar ile ilgili düzenlemeler yer 

Vergi Usul Kanunu'nun

sorumluluk,hukukundaVergi
vergiyi doğuran olayı kendi kişi
liğinde gerçekleştirmiş olmayan 
üçüncü kişinin başkasının borcunu 
ödemek, ya da şekli ödevlerini yerine 
getirmek zorunda tutulmasını öngören 
dar anlamı ifade eder(41).

Dar anlamda

almaktadır. _
inci maddenin b fıkrasında Kar

ve vergisini251

tSSfo‘ m M—
vergisitarh

zamanında ödenmemiş olan 
ve gecikme zammı, yanında çalıştığı 
tespit edilen işverenden tahsil 
olunur." Burada işveren için öngörül
müş şekli ödevler soz konusu değil 
dir * İşveren, yanında çalıştırdığı 
hizmet erbabının vergisini ve gecikme 
zammını ödemek bakımından sorumlu- 
dur(46).

borcundan
doğan sorumluluk,

aa. Kendi borcu bulunmaksızın
şekli ödevlerden sorumluluk,

bb. Kendi borcu bulunmaksızın 
maddi ödevlerden sorumluluk, 
olmak üzere iki başlık altında mce-

vergi

lenebilir. 
aa. bulunmaksızınKendi borcu

şekli ödevlerden sorumluluk 
Küçükler, kısıtlılar 

tevkif yoluyla alman 
kendi şekli sorumlulukları bulunmayan 
vergi borçlularıdırlar(42).

Bu kişilerin vergilendirmeye
ilişkin ödevleri üçüncü kıŞil®r
tarafından yerine getirilmekteki . 
İşte bu kişilerde, kendi borçlar 
olmaksızın şekli ödevlerin Ye 
getirilmesinden sorumlu tutulmuşlar-
dır.

DOĞAN sorum-

Vergi suçları, devlet hâzinesine 
karşı işlenen ekonomik suçlardır(4 ). 
Vergi hukukunda, vergi cezalarını 
vergr.. _n fiiller devletin veya
«“J^lir W*””

3. VERGİ SUÇUNDANvergileri 
yükümlüler LULUK

zarar
Cllll*Zm«ln V«,i SUÇ.

edilen

diğer deyişle 
olarak 

menfaati 
Burada 
hukuki

Bir
bazı
"hazine3 yararı" oluşturur.
.1nvaran ile korunan hazine V „k yararı" özdeş-menfaat olarak Kamu Y ^ cezaLarl
leşmektedır. yasalarının
gereklerini zamanında

SîiRsVl-s 11.

ihlal

Vergi Usul Kanunu 10,1 de 
temsilciler "Tüzel kişilerle kuçıilk
lerin ve kısıtlıların, vakıflar 
cemaatler gibi tüzel kişili?!1 ÎLı 
teşekküllerin mükellef veya 
sorumlusu olmaları halinde 
düşen ödevler kanuni temsilciler, 
tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri 
idare edenler ve varsa tunların 

temsilcileri tarafından yermekanuni
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çiler Vergi Usul Kanunu'nun 10 uncu 
maddesi uyarınca 
sorumlu olurlar(53).

Vergi Usul Kanunu'nun 333 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrasında ise(54), 
bu Kanunun 344 üncü maddesinin 1,2,3, 
4,5,6 numaralı bendlerine giren fiil
ler ile,
lerinde öngörülen cezaların 
kişilerin temsilcileri adına hükmolu- 
nacağı belirlenmiştir.

Suç niteliği taşıyan eylemler 
için tüzel kişilerin yargılanması 
mümkün değildir. Bu suçlarda, sanık 
olarak, tüzel kişinin vergi suçunu 
eylemli olarak işlemiş bulunan temsil
cileri yargılanır(55).

Vergi suçundan doğan sorumluluk, 
aa. Mali nitelikli suçlardan 

doğan sorumluluk,
bb. Ceza hukuku anlamında suç

lardan doğan sorumluluk, 
olmak üzere iki başlık altında ince
lenebilir .

karşı"vergi kaybı olasılığına" 
korunmaktadır(49).

Vergi Usul Kanunu' nun 
maddesinde(50) "Vergi 
hükümlerine aykırı hareket edenler, 
bu kitapta yazılı vergi cezaları 
(kaçakçılık, ağır kusur, 
usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalar 
ile cezalandırılırlar." şeklinde 
düzenleme ile vergi cezaları belir
lenmiştir .

Vergi cezaları kural olarak, 
yükümlünün yada sorumlunun kendisine 
uygulanır(51)* Ancak, bir kimsenin 
cezaya muhatap tutulabilmesi için 
cezai ehliyete sahip olması gerekir. 
Vergi mükellefi olmak için kanuni 
ehliyet aranmaması(52), vergi cezala
rının uygulanmasında birtakım özel
likler göstermektedir. Kanun koyucu 
bu nedenlerden ötürü, bunlarla ilgili 
özel düzenlemeler getirmiştir.

Vergi Usul Kanunu'nun 332 nci 
maddesinde küçüklerin ve kısıtlıların 
ceza muhatabı olmadığı haller başlığı 
altında, "Velayet ve vesayet altında 
bulunanlar veya işlerinin idaresi 
bir kayyıma tevdi edilmiş olanlar, 
kendilerine izafeten veli, vasi veya 
kayyımın vergi kanunlarına aykırı 
hareketlerinden dolayı cezaya muhatap 
tutulmazlar. Bu hallerde cezanın

kişisel olarak
331 inci 
Kanunları

kusur ve
359,360 ve 361 inci madde-

tüzel

aa. Mali nitelikli suçlardan 
doğan sorumluluk

İdari nitelikteki cezalar vergi 
idaresi tarafından uygulanır ve 
yaptırımı sadece parasaldır. Vergi 
idaresinin doğrudan doğruya uygulaya
bildiği cezalar, idari para cezaları 
ile işyeri kapatma cezasıdır.

Vergide amaç, kamu giderlerini 
karşılamak için kaynak sağlanmasıdır. 
Vergi para cezalarında ise, amaç, 
vergi yasalarına karşı işlenen eylem 
nedeniyle devletin gördüğü zarara 
eşit bir tazminat almak değil, zararı 
aşan tutarda karşılık almak yoluyla 
faili cezalandırmak ve söz konusu 
yasaya aykırı eylemi (vergi suçlarını) 
önlemektir(56).

İdari para cezaları kaçakçılık 
(VUK. 344,347. md.), ağır kusur (VUK. 
Mükerrer 347. md.), kusur (VUK. 348, 
350. md.), usulsüzlük (VUK. 351,354 
md.) ve 3239 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesiyle ilave edilen işyeri kapatma 
cezası (VUK. Mükerrer- 354.md:) • dir. 
Kaçakçılık, ağır kusur ve kusurun 
oluşabilmesi için vergi ziyaı (VUK. 
341.md.) şart olmasına rağmen usulsüz
lükte vergi kanunlarının şekle ve 
usule ait hükümlerinin yerine getiril
memesi aranmaktadır(57).

İdari para cezaları tüm yükümlü 
ve sorumlulara uygulanır (58).

3239 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesiyle Vergi Usul Kanunu'nun , 5 
inci maddesinin sonuna eklenen fıkra ile

muhatabı, veli, vasi veya kayyımdır." 
şeklindeki düzenlemeye göre, velayet 
ve vesayet altında bulunanlar ile 
işlerinin idaresi bir kayyıma tevdi 
edilmiş olanların vergi ile ilgili 
şekli ödevleri yasal temsilcileri 
tarafından yürütülmektedir. 
uygulaması, bu şekli ödevleri yerine 
getirmeyen yasal temsilcilere, bir 
diğer deyişle, veli, vasi yada kayyım 
hakkında yürütülecektir.

Vergi Usul Kanunu'nun 333 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına göre, 
tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde 
vergi kanunlarına aykırı hareketler
den meydana gelecek vergi cezaları 
tüzel kişiler adına kesilir.

Tüzel kişilerin kanuni temsil
cilerinin vergi sorumluluğu hakkında 
bu Kanunun 10 uncu maddesi hükmü 
vergi cezaları hakkında da uygula
nır."

Ceza

Tüzel kişilerin vergi yasalarına 
aykırı hareketlerinde idari para 
cezaları kural olarak, tüzel kişi 
adına kesilir. Ancak, tüzel kişilerin 
kanuni temsilcileri bu ödevleri 
yerine getirmemişlerse, yasal temsil-
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olurken, sorumluluk hukuku içindede 
bütünleyici bir parçayı oluşturmakta
dır.

ve TRT yolu ile 
bir ceza niteliğinde 
sürülerek, böyle bir 

cezanın Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
belirlenecek usul ve esaslara göre

aykırı 
Anayasa

getirilen Basın 
açıklamanın 
olduğu öne

DİPNOTLARIAnayasaya 
iddia edilmiştir.

uygulanmasının 
olduğu
Mahkemesi Anayasaya aykırılık iddia- 

yerinde bulmayarak red etmiş
ti) NADAROĞLU, Kamu Mâliyesi Teorisi, 
Gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş 7. 
baskı, İstanbul 1989, s.175.
(2) TIPKE/LANG, Steuerrecht 
Systematischer Grundrib,
Überarbeitete Auflage, Dr.
Schmidt KG. Köln 1989, s.147.
(3) ALİEFENDİOGLÜ, Stopaj,
Vergi Sisteminde Verginin Kaynakta 
Kesilmesi, Ankara 1975, s.4, DOGRUSOZ, 
Türk Vergi Sisteminde Verginin Kay-

Kesilmesi (Yayınlanmamış dok
tora tezi), İstanbul 1989, s.32.
(4) ÖNCEL, "Vergi Hukuku Açısından 
Sorumluluk" Prof.Dr. Fadıl Hakkı 
SUR'un Anısına Armağan, Ankara 1983,

sini 
tir(59). EinAnayasa Mahkemesi karar gerekçe
sinde, Vergi Usul Kanunu'nun vergi
lendirme ile ilgili bölümünde düzen
lenmiş olması ve kamuoyuna yapılacak 
duyuru ile vergi mükellefleri ve 
vergi sorumluları tarafından vergi 
kaçırılmasına engel olacağı gösteril
miştir. Ancak, vergi cezalarının 

açısından bir ceza niteliği 
bu düzenleme Anayasa'nm 38

12 Völling 
Otto

Türk

naktaamacı 
taşıyan
inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğin
ce Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
belirlenecek usul ve esaslara göre 
uygulanması Anayasa'ya aykırıdır, bu 
açıdan Anayasa Mahkemesi kararma 
katılmamaktayız.

bb. Ceza hukuku anlamında suçlar
dan doğan sorumluluk

Vergi cezalarının 
mahkemelerince

s.41. , „ „
(5) 10.1.1961 T. ve 10703 No.lu R.G.
(6) Maddenin eleştirisi için Bkz. 
ŞANVER, Gelir Vergisi ve Kurumlar 
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(7) ÖNCEL, agm. s.41. „(8) TEKİNAY/AKMAN/BURCUOGLU/ALTOP,
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Genel kısım. Yenileştirilmiş 3.
1987, s.93, TEZEL, 
(Yayınlanmamış ders

bir bölümü 
verilecekadliye

cezalardır. 1982 Anayasası 
göre "İdare kişi hürriyetinin kısır
lanması sonucunu doğuran bir müeyyide

düzenleme

38,1111 * e

uygulayamaz." şeklindeki 
gereği, hapis cezalarının uygulanması 
adliye mahkemelerinin görevidir. Bu 
nedenle hapis cezası Öngören 
kuralları, Vergi Usul Kanunu nda
"Ceza mahkemelerinde yargılanacak
suçlar ve cezaları" başlığı altında
düzenlenmiştir. _

Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenen 
hapis cezası gerektiren suçlar, 
kaçakçılık (VUK. 359. md.), a^..? .
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Sonuç olarak. Anayasal kuzeyde
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içinde vergi borcu, ceza u
doğrudan ilişkisi r?®deI?^y Hitünlük 
ilkeleri ceza hukuku ile ^ır ,
oluşturan vergi ceza hukuku r{\rk
vergi suçu ile ilgili kurallar.
Vergi Hukukunda sorumluluğun d y ag

C.I, 
baskı,
Vergi Hukuku
notları)L İstanbul 1989-1990.
(10) ÇAĞAN, Vergilendirme
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(11) KANETİ, Vergi Hukuku 
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®İ4)' ÖNCEL/ÇAĞAN/KUMRULU, age.
ÇAĞAN, age, s.100.
(15) KANETİ,

Ankara

Yetkisi,

Gözden
bası,

Paul

363. md.)

s.93,

TEZEL,s.31,36, 

hukuk devleti için Bkz.
age.
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(16) Sosyal
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ÜLKMEN, "Vergi Usul Kanununa 
Vergi Cezalarının Hukuki Mahi- 

MEK., C.III, Yıl:1951, S.2, 
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Vergi Usul Kanununun 9
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HUKUKİ İŞLEMLERİN ŞEKLE BAĞLANMASI GEREKEN NOKTALARI

Ar.Gör.Dr. O. Gökhan ANTALYA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Elemanı

bilmesi için, taraf iradeleri arasın
daki uygunluk aktin esaslı noktala
rını kapsamalıdır.

Hukuki işlemin kanun tarafından 
düzenlenen çeşidinde bizzat işlemin 
kanunda yapılan tanımında belirlenen 
zorunlu noktalara işlemin objektif 
esaslı noktaları denir(3). Bu nokta
lar tarafların söz konusu işlemi 
seçmelerine sebep olan işlemin asgari 
kapsamını karşılar. Bu sebeple bun
lara akdin tipiklik unsuru demekte 
mümkündür(4). Bu noktalar kanun 
tarafından o akit tipine özgü olarak 
taraflarca kararlaştırılan sorumlu
luklarının açıklanmasına ilişkindir. 
İsimsiz akit olarak ifade ettiğimiz 
kapsamı akit taraflarınca serbestçe 
belirlenen akitlerde ise 
esaslı noktayı "işlemin 
belirler. İşlem çekirdeği, 
tümünü kurmaları için objektif olarak 
tarafların dikkate almaları gereken 
akdin asgari kapsamına dahil olan 
noktaları ifade eder(5). Örneğin:
taşınmaz satımında tarafların isim
leri yanında taşınmazın belirlenmesi, 
bedel, mülkiyetin geçirilmesi, satım 
bedelini ödeme yükümü ve satım sebebi 
satım akti için essantialia negotii 
teşkil eder(6).

Objektif esaslı noktalar dışında 
kalan noktalart tabii (olağan) nokta
lar (=naturalia negotii) ile arızi 
noktalardır (=accidentalia negotii)* 
Bunlar ikinci derecedeki noktaları 
oluştururlar. Arızi noktalar, taraf
ların hukuki işlemin niteliği gereği 
onun içinde örtülü olarak kararlaş-

(naturalla
serbestçe

I. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE SINIR
LANDIRILMASI

Borçlar Kanunu şekle ilişkin 
olarak .getirdiği kanuni düzenlemede 
şeklin kapsamına nelerin dahil ola
cağını belirlememiştir(l). Şeklin 
kapsamında Kanunun susması kapsamının 
uygulama ve doktrin tarafından dol
durulmasına imkan tanımaya yönelik- 
tir(2).

Şekil zorunluluğu getirilen 
hukuki işlemlerde şekil yükümlülüğü
nün kapsamı konusunda doktrinde ve 
uygulamada tek bir görüş hakim değil
dir. Özellikle aktin objektif esaslı 
noktaları yanında sübjektif esaslı 
noktaların da kısmen veya tamamen 
şekil zorunluluğuna tabi olup olma
dığı doktrinde tartışılmıştır. objektif 

çekirdeği" 
aktinII. ŞEKİL ZORUNLULUĞU OLAN 

HUKUKİ İŞLEM NOKTALARINDA ŞEKİL
Bir hukuki işlemin hangi nokta

larının şekil zorunluluğuna tabi 
olacağı sorusuna, şeklin koruma ama
cına göre, her hukuki işlemin tipine 
uygun olarak ayrı ayrı cevap vermek 
gerekir.

Şekli zorunluluk kanunda öngörü
len şeklin koruma amacının gerçekleş
mesine hizmet eden noktalara ilişkin 
olmalıdır.

A. AKDİN OBJEKTİF VE SÜBJEKTİF
ESASLI NOKTALARI

Bir hukuki işlemin kurulabilmesi 
için işlem taraflarının işlemin 
kanunda belirtilen asgari kapsamı 
yani esaslı noktaları (-essantialia 
negotii) üzerinde anlaşmış olmaları 
gerekmektedir. Başka bir deyişle 
hukuki işlem akit ise, aktin kurula-

tırdıkları noktalara 
negotii) aykırı olarak
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belirledikleri noktalardır(7).
Taraflarca üzerinde anlaşmaya 

varılmadığı takdirde, taraflar ara
sında bir uygunluğu sağlamıyacak 
kadar akit yapma iradesinin şartı 
(condictio sine qua non) haline 
getirilmiş objektif esaslı nokta 
haricindeki nokta sübjektif esaslı 
noktadır(8).

B. OBJEKTİF ESASLI NOKTALARDA

olmasına rağmen taşınmazlarda vardığı 
sonuç yanlıştır. Kanuni şeklin amacı 
taşınmaz satımlarda mülkiyet ilişki
lerine açıklık ve kesinlik sağlamak
tadır. Bu amaç çerçevesinde bile 
kanuni şekil zorunluluğunun sadece 
satıcıyı koruduğunu, alıcıyı koruma
dığını söylemek yanlıştır. Kanuni
şekil alıcı açısından akti ispat 
güvencesi ve kolaylığı sağlar. BK.m. 
213 satım aktinin kanuni şekilde 
yapılması gerektiğini açıkça belirt
miştir. Her iki irade açıklamasınında 
kanuni şekil içinde yer almasını 

bu hüküm karşısında artık 
satıcının iradesinin resmi 

şekilde ortaya konulması yeterli
olacağı savunulamaz(13).

SPIRO şeklin koruma amacını 
yükümlülük altına girme açıklamasına 
bağlamaktadır ki bu bizzat sorumluluk 
altında bulunana göre sübjektif bir 
durum arz eder. Halbuki şekil ile

soyut ve

ŞEKİL
Hukuki işlemin tüm objektif 

esaslı unsurları (essantalia negotii) 
işlem için kanunda öngörülen şekil 
zorunluluğuna tabidir. Bu görüş 
doktrinde(9) ve uygulamada(10) genel
likle kabul görmektedir.

SPIRO'ya göre, taşınmaz satımın
da kanuni şekil, bir yandan tapu 
sicilindeki

arayan
sadece

malik değişikliğini 
diğer yandan satıcınınhazırlarken; 

taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını 
korur. ' Alıcının korunması kanuni

amacı dışındadır. ilgili kurallar bizzat 
genel şekil zorunluluğunun gerektiği 
hallerde söz konusudur(14).

C. SÜBJEKTİF ESASLI NOKTALARDA

şeklin
Böyle olunca taşınmaz satımına iliş
kin alıcının açıklaması şekil zorun
luluğu dışındadır. Şekil zorunluluğu 
sadece satıcının yükümlülüğüne iliş
kin açıklamalara ilişkindir(11).

Yazara göre 
lülüğü taşınmazı 
duğundan, onun iradesi kanuni şekille 
ortaya konulması gerekir. Satıcının 
yükümlülüğünü 
kanuni şekil içinde yer 
Buna karşılık satıcının 
luğunu herhangi bir şekilde hafifle
ten kayıtlar ise kanuni şekilde yer 
alması zorunlu değildir. Alıcı satım

........ haricindeki
alıcının satıcı tarafından yapılan 
mülkiyeti nakil taahhüdünü 
ettiğine ve semeni ödeme borcu altına 
girdiğine ilişkin irade beyanının 
kanuni şekil zorunluluğuna tanı 

adi yazılı şekille veya
koyabilir(12).

koruma

ŞEKİL
haricindeki diğerEssantalia 

hukuki işlem unsurları için kanuni
olmadığıyüküm-, satıcının _

temlik etmek ol- olupşekil zorunluluğu 
tartışılmıştır(15).

1. SÜBJEKTİF ESASLI NOKTALARDA 
SBKİL »»ÜNLÜLÜĞÜNÜ RED EDEN GÖRÜŞ

HAAB’a göre sadece objektif 
esaslı noktalar ve bazı şartları 
gerçekleştiren yan kararlaştırmalar 
şekil zorunluluğu kapsamı içindedir. 
Sübjektif esaslı noktalar bu kapsam
dışındadıHieO^ NOKTMJRD*
ŞödL ZORüNLüLüSüNO KABUL ECEN GCSSJŞ

herşey 
almalıdır, 
sorumlu -

ağırlaştıran

ödeme yukumubedelini
kabul

(17) esaslı noktaları daSübjektif .. .. ..
kanuni şeklin kapsamında gören goruş, 
yan noktaların şekil zorunluluğuna 

olmadığının tespitinde; 
taraf iradelerince

olmadan tabi olupsözlü olarak ortaya
bedeli ise sadece satıcının 

teşkil ettiği 
. Örneğin; 

daha

noktaların
esaslı noktası haline getı- 
gerektiği

yoksa yan noktanın tarafların irade
lerinden kaynaklanan bir ivaz ılış 
kişi içinde yer alması gerektiği 
kıstasının mı esas alınması gerektiği 
konusunda farklı yaklaşımlar ortaya 
koymaktadırlar. < ..

a. sübjektif gcruş
Hakim görüşü teşkil eden yakla

şıma göre, objektif esaslı nokta 
haricindeki noktalar akit taraflarınca

yan 
işlemin 
rilmesi

Satım
borcunun bir şartını 
için akitte gösterilmelidir 
satım bedeli kararlaştırılandan

olduğu iddiasında, 
kendi sorumluluğuna 

daha ucuza vermek zorunda 
hukuki işlemi geçersiz 

karşılık kararlaş- 
dolayı daha yüksek 

korumak

kıstasının mı,

az bir bedel
satıcı taşınmazı 
nazaran 
kalacağından 
hale getirir. Buna 
tınlan bedelden 
bir ödeme halinde satıcıyı
gereksizdir.

SPIRO'nun hareket noktası haklı
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ettiği esasların kabul edilmesi 
gerektiğini savunmaktadır. JUNG'un 
görüşüne göre, sübjektif bakımdan 
esaslı olan tüm şartlar değil, ancak 
bunlardan aşağıdaki iki özellikten 
birini taşıyan yan şartların kanuni 
şekilin kapsamında olması gerekir. 
Bunlardan ilkine göre yan şart, 
taraflardan birinin objektif esaslı 
unsur teşkil edebilecek yükümlülüğüne 
karşılık diğer tarafın temel yükümü 
yanında başka bir yüküm getirmelidir. 
Bir başka deyişle asli edimlerle 
birlikte kabul edilmelidir(24). 
Örneğin taşınmaz satımında yan şartın 
satıcıya yüklediği edim onun mülkiyeti 
nakil borcu ile birlikte, semenin 
karşılığını teşkil etmelidir. İkinci 
olarak da bu yan şart objektif esaslı 
unsurları açıklamaya, teminat altına 
almaya veya kuvvetlendirmeye yönel
melidir (25) .

İsviçre Federal Mahkemesi son 
bir kararında BK.m.2 nin sübjektif 
uzlaşma kapsamındaki sübjektif esaslı 
nokta ile bunların şekil kapsamını 
birbirinden ayırmaktadır(26). Bu 
karara göre, sübjektif esaslı nokta
ların niteliği doğrudan doğruya satım 
aktinin kapsamına dahil olmalı yani 
sübjektif esaslı noktanın hukuki 
işlemle olan ilişkisi edim ve karşı 
edimi ilgilendirmelidir. 
iki şartın gerçekleşmesi 
birincisi yükümlülüğün hukuki sebebini 
ilgilendirmeli, diğeri ise 
kapsamına ait olmalıdır. Bu gerekçe
lerle Federal Mahkeme ödünç ilişkisi
nin şartlı satım aktinden doğan edim 
Ve karşı edim ilişkisine etkili ve 
ilgili 
kapsamında 
vermiştir. 
sübjektif görüş uygulaması süreklilik 
göstermemiştir(27).

Yargıtay uygulamasında ise, bir 
takım ayrımlara girilmeksizin şekil 
zorunluluğunun kapsamı şekil zorunlu
luğu getirilmiş hukuki işlemin tüm 
kayıt ve şartlarına teşmil edilmekte
dir.

aktin onsuz olmaz şartı haline getir
mişlerse kanuni şeklin kapsamı içinde 
yer almalıdır(18). Yargıtay(19) ve 
İsviçre Federal Mahkemesi(20) uygula
ması da bu yönde gelişmiştir.

Bu görüş şeklin kapsamını taraf
ların uyuşmuş olmaları için gerekli 
olan tüm noktalara, yani objektif 
esaslı nokta yanında sübjektif esaslı 
noktalara da hasretmektedir. Böyle
likle şeklin tarafları koruma amacın
dan hareketle, BK.m.2 deki uyuşmanın 
kapsamı şeklin kapsamına dönüştürül
mektedir. Bu görüş, hangi noktaların 
sübjektif nokta teşkil ettiğini 
taraf iradeleriyle tespit etmektedir, 

b. OBJEKTİF GÖRÜŞ 
Hukuk doktrininde savunulan 

objektif görüşe göre, sübjektif 
esaslı noktalar ancak edim ve karşı 
edimi tamamlamakta veya edim yükümlü
lüğünü gerçekleştirmekte ve pekiştir
mekteyse objektif esaslı nokta için 
kanunda öngörülen şekle tabidir(21). 
Bir başka deyişle sübjektif esaslı 
noktalar nitelikleri gereği doğrudan 
doğruya hukuki işlemin 
dahil ise şekil zorunluluğuna tabi
dirler .

kapsamına

Şeklin koruma amacıyla hukuki 
işleme katılanlarm sübjektif ve 
soyut menfaat durumları her 
aynı olmayabilir. Şekli koruma hiç 
bir zaman akit taraflarının irade
lerinin uzlaşmalarını korumaz, aksine 
koruma tarflarca

zaman
Bunun için 

gerekir:
ortaya konulan 

objektif hukuki işleme taalluk eder 
(22). Şekli geçersizlik tarafların 
sübjektif irade açıklamalarına bağla-

tüm sübjektif 
esaslı noktaların şekil zorunluluğu- 

kapsamı içinde olduğu kabul

onun

namaz. Bu nedenle
olmadığından resmi şeklin 

yer almayacağına karar 
Zaten Federal Mahkemenin

nun 
edilemez.

MEIER-HAYOZ aşağıda belirtilen 
gerekçelerle sübjektif görüşün kabul 
edilemeyeceğini ortaya koymuştur(23): 
ilk olarak sübjektif görüşün kabulü 
halinde taraflarca söz konusu krite
rin genişletilme imkanı olduğundan 
buna dayanarak işlem şekle aykırılık
tan dolayı geçersiz sayılabilecektir, 
ikinci olarak belli istisnalar dışın
da hakim neyin sübjektif 
nokta olduğuna somut olayda karar 
verirken yine de objektif kritere 
dayanmak zorundadır. 
sübjektif görüş kanunun getirdiği 
çözüm tarzına ters düşmektedir.

TANDOGAN, JUNG'un Federal Mahkeme 
içtihadlarmdan yararlanarak tespit

Yargıtay verdiği bir kararda 
ilişkin

senette satış bedelinin ödenmesine 
ilişkin şartların yer alması gerekme
diğini belirtmiştir(28).

BK.m.484 ün kefalet sözleşmesinin 
yazılı şekilde yapılması gerektiğini 
dfî??îlen?erî,is5t:ir(29). Kefilin yükümlü
lüğüne ilişkin objektif esaslı nokta
lar kefalet senedinde yer almalıdır.

taşınmaz satımına resmiesaslı

Son olarakda
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Sübjektif esaslı 
kefilin kanuni sorumluluğunu ağırlaş
tırdıkları takdirde, kefalet sözleş
mesinin içinde yer almalıdır(30). 
TANDOGAN'm belirttiği üzere böyle 
bir ağırlaştırma kefilin sorumluluğu
nun kanuni kapsamını 
(örneğin bir yıllık işlemiş ve işle
yecek olan akdi faizden fazlasıyla, 
olumsuz zararla veya cezai şart 
ödemekle yükümlü tutmak) 
sorumluluğun tabi olduğu 
şartların bir kısmından vazgeçmek 
(örneğin tartışma definden veya 
rehnin paraya çevrilmesi definden 
vazgeçmek) veya kanuni şartları 
kefilin aleyhine değiştirmek (örneğin 
BK.m.493 deki bir aylık süreyi uzat
mak) ya da kefaletin kapsamına söz
leşmenin yapılmasından önce doğmuş 
borçları sokmak biçiminde olabi
lir (31). Buna karşılık kefilin sorum
luluğunu hafifleten sübjektif esaslı 
noktaların kefaletin şekline bürün
meleri şart değildir.

noktaların da, edilen kayıtta şeklin zorunluluğunun 
kapsamında yer alır(35).

Federal Mahkeme uygulamalarında 
yer alan somut örneklerle konuyu 
açıklamaya çalışırsak:

Taşınmaz satımına bağlı olarak 
satılan üzerinden alıcının yaptıra
cağı evin satıcı tarafından inşa 
edilmesine ilişkin istisna akti 
yapılmasıyla ilgili verdiği kararda 
satıcının inşaat taahhüdünü, ayrı 
bir istisna akti değil, alıcının 
satımdan doğan semen borcunun kısmen 
karşılığını teşkil ettiğinden resmi 
şekilde yer alması gerekli bir yan 
şart olarak kabul etmiştir(36). 
Diğer bir kararında ise, bir .arsayı 
satın alan ondan ayrılacak bir par
selde satıcıya bir apartman inşaatını 
taahhüt etmiş ve arsa bedelinden 
inşaat bedeline karşılık indirim 
yapılması halinde her iki bedelde 
resmi sözleşmede yer aldığından tu 
bileşik sözleşme geçerli sayılmış
tır (37). Yargıtayın yerleşmiş uygula
malarına göre ise, arsa payı kat yapımı 
sözleşmesi, arsa sahibi ile müteahhit 
arasında yapılıyorsa müteahhidin 
inşaat yapma borcu da resmi şekile 

olarak düzenlenen sözleşmede 
yer alması gerekir(38).

karşılığı kat yapım sözleşme- 
taşmmaz satış vaadine 

istisna sözleşmesine ilişkin edimler 
karşılıklı birbiriyle mübadele iliş
kisi içindedir. Müteahhit ile üçüncü 
kişi arasında düzenlenen arsa payı 
devrine ilişkin sözleşme ise BK.m.163 
e göre adi yazılı şekilde yapılması
yeterlidir(39). w

Federal Mahkemenin diğer karar- 
göz atarsak satıcının sattığı 

üzerinde yapılacak evlere bir
kiracı ve

genişletmek

veya bu 
kanuni

III. şekil zorunluluğu olan
HUKUKİ İŞLEMİN AYRILMAZ PARÇASINI 
TEŞKİL EDEN YAN NOKTALARDA ŞEKİL

Şekil zorunluluğu olan bir 
hukuki işlem taraflarca bir birleşik 
veya karma sözleşme yaratmak amacıyla 
bir veya bir kaç hukuki işleme bağ
landığı takdirde veya bu şekil zorun
luluğu olan akitle birlikte bazı yan 
şartlar kararlaştırıldığı takdirde, 
bunların da onunla birlikte resmi 
şekilde yapılıp yapılmayacağı tartı
şılmıştır (32) .

Şekil zorunluluğu olan hukuki
ve hukuki

uygun
çünkü arsa

payı
sinde ve

işlemin doğal yapısına 
çerçevesine dahil olmayan anlaşmalar, 
taraflarca birleşik veya karma söz
leşme teşkil edecek kadar birbirine 
bağlı kılınmış olsalar dahi hukuki 
işlemin şekil zorunluluğunun kapsamı 
dışında kalırlar(33). Birleşik söz
leşmeyi oluşturan unsurlar, kendi 
akit tiplerine ilişkin 
bağlı kalacak kadar bağımsızlıklarını 
koruyabilmişlerse, kendi akit tipi 
için bir şekil zorunluluğu söz konusu 
değilse, diğer akit için öngörülen 
şekil içinde yer almalarına 
yoktur (34). Taraflardan birine yük
lendiği bir ek borcun sebebi asıl 
sözleşmeye karakterini veren karşı 
edimden ibaret ise ayrı bir sözleşme 
değil, sözleşmenin bir kaydı 
unsuru söz konusu olduğundan sozu

larına 
arsa 
komisyon
vekalet ve tellallık akdi taşınmaz 
satımına bağlansa dahi resmi senette 
yer almasına gerek yoktur(40). Veka
let ve tellallık akdinden doğan 
taahhütlerin karşılığı, j^tım sözleş
melerinden doğan bir edLm 
ve satımın bir unsuru niteliğinde 
sayılmazlar. Bu nedenle satım akdinin 
tabi olduğu şeklin içinde tamların 
yer alması zorunlu değildir(41).
Y şekil yükümlülüğü olan hukuki 
işlemin ayrılmaz bir parçasını teşkil 
Ş açıklama hukuki işlem için

şekilde yapılmalıdır. 
Mahkemesine göre.

karşılığında 
bulması konusunda yetki veren

hükümlere

eden her
öngörülen
İsviçre Federal
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Essentalia haricindeki tüm 
noktalar kapsam ve sebep olarak 
şekil zorunluluğu olan aktin essen
talia ile doğrudan birbirine bağlılık 
içinde iseler aynı şekil zorunlu
luğuna tabidirler. Çünkü bu noktalar 
hukuki işlemin çekirdeğine doğrudan 
direk olarak bağlanmışlardır. Bu 
bağlantı taraf iradelerinin bir 
noktayı aktin onsuz olmaz şartı 
haline getirmesiyle sağlanmaz. Bu 
nedenle uzlaşma için temel olan bir 
nokta, sırf bu nedenle şekil zorunlu
luğuna tabi değildir(48).

aktin ayrılmaz parçaları somut hukuki 
işlemin doğal yapısına ve hukuki 
çerçevesine (cadre natürel) dahil 
olması halinde şekil zorunluluğuna 
tabidir(42).

Federal Mahkeme uygulamasından 
bir örnek verirsek(43): taşınmaz
satımı ve buna ilişkin ek kararlaş
tırmalar (ipotek borcundan kurtarma 
ve ona bir bedel ödeme borcu maran
gozluk, betonlama ve kanalizasyon 
gibi inşaat işlerinin satıcıya tevdi 
edilmesi) yazılı olarak yapıldığı 
halde, satıcı lehine bir iştira 
hakkı ise resmi şekilde yapılmış
tır (44). Federal Mahkeme satıcının 
iştira hakkını kullanması üzerine 
resmi şekilde yapılan iştira sözleş
mesi haricindeki taahhüdleri ihtiva 
etmediğinden geçersiz olduğunu ileri 
süren alıcının kendi taahhüdlerini 
ifa etmekten kaçınmasını haklı görme
miştir (45) .

Yargıtay'ımız şekil zorunluluğu 
olan hukuki işlemden doğan yükümlü
lükleri kuvvetlendirmeye hizmet eden 
kararlaştırmalardan 
ilgili olmak üzere yaptığı yaklaşımı 
nakletmek istiyorum: "Resmi şeklin, 

sözleşmenin tüm esaslı nokta
larını kapsaması 
sözleşmesini 
unsurlar esaslı sayılır. Esas sözleş
meyi bozmayan ve değişmeyen fer'i ve 
mütemmim koşullar şekle bağlı olmadan 
serbestçe değiştirilebilir. 
sözleşmeyi bozmayan ve değiştirmeyen 
fer'i ve mütemmim koşullardan maksat, 

sözleşme ile yükümlenilen borcu 
ağırlaştırmayan fer'i ve 
koşullardır. Şayet sözleşmede yapılan 
değişiklik, sözleşme ile yükümlenilen 
borçları ağırlaştıracak doğrultuda 
ve nitelikte olursa (olayda cezai 
şart) geçerliliği esas sözleşmenin 
bağlı olduğu biçimde 
bağlıdır(46).

Bağımsız yan kararlaştırmaların 
şekli, tarafların iradelerinin değer
lendirilmesinden temel işlemle bir 
bağımlılık arz etse dahi kendilerine 
özgü varlıklarıyla ilgilidir(47).
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(4) EREN, I, s.294.
(5) KRAMER, 2, N.5 vd.
(6) BGE. 78 II 225; 99 II 273; 100 
II 148. MEIER-HAYOZ, 657 ZGB., N.ll. 
Alacağın temliki için bkz. BGE. 105 
II 107.

cezai şartla

gerekir. Satış 
ilgilendiren bütün

Bağışlama vaadi için bkz.Esas
BGE. 105 II 107.
(7) BUCHER,
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bkz. SCHÖNENBERGER/JÂGGI, 2, N.2.
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125, N.16; MÜNCHKOM/ FÖRSCHLER, 125,
N.19; SOERGEL/HEFERMEHEL, 125, N.5).
(10) Yargıtay genel yaklaşımından

IV. SONUÇ
Aktin esaslı noktaları 

kapsamına dahil
aktindoğal

takdirde şeklin kapsamına dahildir
ler. Kanunda düzenlenen akitlerde bu 
akte ilişkin essentalia şekil 
luluğunun kapsamını belirler.

oldukları

zorun-
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PROVISIONAL AND PROIECTCVE MEASURES IN INTERNATIONAL 
LITIGATEON UNDER THE BRÜSSELS CONVENTION (»)

Ar.Gör. Nuray EKŞİ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanı

I, INTRODUCTION
A case before a court has two 

parts: . substance and procedure. The 
substance of a case is relevant to 
the rights of the parties to an 
action and may be governed by a 
foreign law in cases where the dispute 
has an international element. However, 
ali matters relating to procedure 
are governed by the lex fori(l). 
Procedure, sometimes, is more impor- 
tant than substance because, there 
are many procedural forms and the 
parties to a case should comply with 
them. Otherwise they may forfeit the 
chance to start the main action. For 
example, the creditor should sue the 
debtor before the court which has 
jurisdiction. In the same way, the 
existence of some procedural forms 
aid the creditor in gaining his 
credit at the end of the main action. 
Among these forms provisional and 
protective measures have a very 
important role as to providing the 
plaintiff with security and preventing 
the defendant from dissipating or 
disposing or removing his assets in 
order to defeat the enforcement of 
judgment in the main action.

Measures of that kind in issue 
are available under the law of the 
court. They are governed by the lex 
fori because, 
procedure. Granting interim measures 
for cases which have no international 
element may not cause difficulty for 
the courts. On the other hand, if a 
dispute has a foreign element the 
application of these

of the lex fori
(*) Makalenin III, IV ve V. bölümleri 

tır.

may lead to some problems, particu- 
larly, in situations ıvhere the defen
dant has his assets outside the 
jurisdiction.

The developments in international 
trade law have made it nearly im- 
possible for the creditor to have 
his credit back without a provisional 
order because, abolition of exchange 
Controls, the growth of 
havens for cash and securities have 
made it easier for defaulters involved 
in international business to abuse 
creditor's thrust and fail to perform 
their obligations even as they are 
able to do so (2). The only way to 
stop the defendant from initiating 
steps to frustrate the enforcement 
of judgment is to impose an interim 
relief on the property of the defen
dant. The action would be taken by 
the plaintiff where it is probable 
that the defendant would dispose or 
dissipate or remove his property 
before the judgment in main action 
has been rendered.

Provisional orders are ancillary 
and they are not a solution to the 
main action between the parties. In 
other words,

offshore

the order is always 
provisional in nature and does not 
prejudice the ultimate rights of the 
parties (3). They can be taken both
before or during the principal action. 
The

they are relevant to
purpose of granting interim 

relief is to protect the plaintiff 
against defaulters. However, when 
the court grants a provisional order 
it should take into consideration 
the benefit of the defendant. For 
thıs__reason^

measures laid
the__plaintiff__may- be 

derginin izleyen sayılarında yayınlanacak-



required to provide security for 
damage caused by the 
order and if it is 
court may set 
which the plaintiff must summon the 
defendant to the main action.

paper is concerned with 
provisional and protective 
under Article 24 of 
Convention of the European Community 
which does not create a system of 
provisional remedies in the Member 
States, but is merely permissive and 
enables the courts of each Contracting 
State to grant provisional measures 
under its own law, even if the subs- 
tance of the case is before the 
court of another Member State(4). 
The courts of the EC Member s ar e 
allowed by Article 24 to apply the 
lex fori to determine its jurisdic- 
tion, and what measures are available 
and coriditions under which they may 
be granted(5). Some Articles of the 
1968 Convention which have an affect 
on the application of Articİe 24 
will be taken into account. Particu- 
larly Article 39 of the Convention, 
which deals with the judgment cre- 
ditor's entitlement to protective 
measures where an eforcement order 
has been granted under the provisions 
of the Convention, will be compared 
with Article 24. In order to provide 
the reader with a very brief infor- 
mation consideration will be given 
to basic types of measures available 
under the laws of the EC States and 
common requirements for granting 
interim remedies under the laws of 
those States. The question whether 
the enforcement of provisional orders 
can be given according to the pro
visions of the Brussels Convention 
will be discussed under the pre- 
liminary rulings(6) of the Court of 
Justice of the European Community.

II. provisional and protective mea
sures UNDER THE BRUSSELS CONVENTİON

1. Articles 24 and 39 of the 
Brussels Convention

Article 24 regulates provisional, 
including protective, measures and 
provides that:

"Application may be made to the 
courts of a Contracting State for 
such provisional, including protec
tive, measures as they may available 
under the law of that state,

if, under this Convention the courts 
of another Conracting State have 
jurisdiction as to the substance of 
the matter"(7).

The effect of this article is 
that the courts in each Member State 
of the EC are able to impose or 
suspend provisional and protective 
measures without regarding juris
diction rules laid down in the Con
vention. As regards the measures 
which may be taken, reference should 
be made to the internal law of the

any 
provisional

necessary, the 
a time-limit within

This
measures

the Brussels

country concerned(8).
This Article does not say any- 

thing as tö the basis under which 
the courts of the Contracting States 
have jurisdiction. What is said 
permits the courts of the Member 
States to rely on a basis of juris
diction which is provided by the 
national law of the forum. Although 
Article 24 is arranged under title 
11(9) it is different from the other 
jurisdiction provisions in the Con
vention because, 
relating to jurisdiction State the 
principles under which the courts of 
a Member State have jurisdiction 

the substance. For example,

the provisions

över
Article 2 establishes the general 
principle for jurisdiction. According 
to this Article the courts of a 
Member State where the defendant is 
domiciled
spite of the fact that none of the 
provisions of the Brussels Convention 
has a conflict of laws character, 
Article 24 gives the impression of 
being an implied unilateral choice 
of law rule because, it provides 
that provisional, including protec
tive, measures can be ordered under 
the law of the court granting interim 
relief. But it is not a typical 
choice of law rule because, although 
it indicates the applicable law it 
has no connecting factor.

In the end it can be said that 
is neither a precise 

nor a püre

jurisdiction. Inhave

Article 24
jurisdiction provision 
conflict rule, but a permissive norm 
allovâng the courts of the Member 
States to apply theır own jurisdiction 

and internal laws in order to 
provisional and protectiverules

grant
orders. protectiveandProvisional

mentioned in Article 24 are
uhichmeasures 

different from the measureseven
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not their sale or disposal(14).
Power to proceed to protective 

measures provided by national law is 
not a matter for discretion of the 
courts of the Member States. It 
arises automatically(15).

The first paragraph of Article 
39 limits the right of the judgment 
creditor to request the court to 
grant a protective measure during 
the time specified for an appeal 
pursuant to Article 36(16).

The Convention makes no express 
provision for protective measures in 
situations where the application for 
enforcement is refused. The applicant 
may appeal against that decision 
under Article 41 of the Convention.

secure the plaintiff's credit at the 
end of the main action. In situations 
where the defendant has not satisfied 
the debt or judgments within a given 
period of time, his property will be 
attached and sold for the satisfaction 
of the plaintiff. Selling or disposing 
of the defendant's assets are measures 
of enforcement. Article 39 of the 
Brussels Convention(10) limits the 
creditor's rights as to request 
measures during the proceedings 
relating to enforcement of the judge- 
ment. It prevents the creditor from 
proceeding to a full-scale enforcement 
of the judgment until the debtor has 
had opportunity to be heard on an 
appeal against the enforcement 
decision under Article 36(11).

This Article contains two very 
important principles:

Firstly, it provides that 
during ' the time specified for an 
appeal the applicant for enforcement 
may take non measures of enforcement 
other than protective measures;

- Secondly, it establishes that 
the decision authorising enforcement 
carries with it the power to proceed 
to any protective measures under the 
national law of the forum(12).

"The object of this provision 
is to ensure at the enforcement 
stage a balance between the rights 
and interest of the parties concerned, 
in order to avoid either 
suffering any loss as a resul t of 
the operation of the rules of pro
cedure. On the one hand, an applicant 
who, inconsequence of a foreign 
judgment, is in possession of an 
enforceable instrument must be able 
to take quickly ali measures necessary 
to prevent the judgment debtor from 
removing the assets on which execution 
ıs to be levied. This is made possible 
by the ex parte procedure and by the 
provision in Article 39 that the 
decision

The question arises as to whether 
the judgment creditor is entitled to 
protective measures pending an appeal 
against the refusal 
enforcement order(17). 
said that Article 39 provides the 
only circumstances in which the 
applicant for the enforcement of a 
foreign judgment under title III of 
the Brussels 
obtain protective

to grant an 
It could be

Convention(18) may 
measures, this 

impliedly prevents a national court 
from granting such measures(19). As 
against this argument it may be said 
that the courts of the Contracting 
State where enforcement is sought 
have a discretionary jurisdiction 
under Article 24 to grant protective 
measures in cases where the enfor
cement has been refused (20). In my 
view, Article 39 is a specific pro
vision and only 
judgment creditor's entitlement to 
protective measures where the judgment 
debtor appeals against the 
cement order. 
other words, 
main action or during the main action 
and protective measures during the 
judgment creditor's appeal against 
the refusal to grant an enforcement 
order, the

of them

relevant to the

enfor- 
In other cases, in 
measures before the

authorising 
carries with it the 
to such protective 
the other hand, 
enforcement procedure is

enforcement
power to proceed 
measures courts

States can grant protective 
under Article 24.

The differences between Article 
39 and 24 can be 
follows :

of the Member 
measures. On

the fact that the
• •

, ex parte
makes ıt essential that no irrever- 
sible measures of summarised as. , . execution can be
taken against the defendant"(13).

The measures meant by protective 
measures in Article 39 are those in 
the nature of seizure 
the judgment debtor‘s

- Unlike Article 24, the courts 
of the Member States of the EC have 

to give protective 
measures under Article 39. Protective 
measures under Article 39 are available

no discretionor freezing of 
assets, but

78



automatically.
- Whereas there is an obligation 

under the terms of Article 39 of the 
Convention to give protective relief 
even if the applicant cannot satisfy 
the conditions which are generally 
required by the law of the forum(21), 
there is no obligation under the 
terms of Article 24 to grant interim 
measures. The plaintiff who seeks 
provisional measures must fulfil the 
requirements under the law of the 
court.

given in divorce proceedings, relating 
to the putting under seal of furniture 
and other objects in the flat in 
Frankfurt fcelonging to the parties 
and the freezing of the assets and 
accounts of the respondent at two 
banking establishments in that city 
(28). The European Court concluded 
that "judicial decisions authorising 
provisional protective measures 
such in the course of proceedings 
for divorce - do not fail within the 
scope of the Convention 
in Article 1 thereof if those measures 
concern or are closely connected 
with either questions of the status 
of the persons involved in the divorce 
proceedings or properietary legal 
relations resulting directly from 
the matrimonial relationship or the 
dissolution thereof”.

The second case was between the 
same parties(29). This was concerned 
with two interim orders made in 
favour of the wife in the divorce

as defined
Article 39 regulates only 

post-enforcement protective measures 
in situations where the judgment 
creditor is entitled to measures of 
that kind in issue during the time 
specified by Article 36 for an appeal 
against an enforcement order. However, 
Article 24 does not indicate any 
specific time. For this reason, a 
plaintiff can seek an interim measure 
before the main action or during the 
main action, or during the enforcement 
proceedings.

2. The Scope of Article 24
For the application of Article 

24, the case must consist of an 
International element and must also

proceedings.
These interim measures had the 

character of a maintenance obligation. 
Although divorce is outside the 

of the Convention(3u), maın-scope
tenance obligations fail vrithin its 
scope(31). The European Court had to 
give a decision concerning the ques- 
tion relating to whether provisional 
orders were made in divorce procee- 

outside the scope of the
that

fail within the scope of the Conven
tion (22). The Convention applies to 
international jurisdiction and the 
enforcement of foreign judgments in 
civil and commercial(23) matters 

It is dings were 
Convention. 
ancillary claims 
within the scope 
according to the subject-matter wıth 

concerned and not 
subject-matter

between the Member States, 
therefore necessary for the Conven
tion to apply, that a particular 
case should have some international 
element (24). If a provisional measure 
has an international element it is 
not adequate for it to be covered by 
the rules of the Convention. At the 

orders of that kind in

heldThe court
accordingly come 

of the Convention

which they are 
according to the 
involved in the principal claım.

The factor which determınes 
whether a provisional order is covered 
bv the scope of the Brussels Conven
tion is indicated by these prelımınary 
rulings of the European Court. This 

the nature of the rıghts 
which interlocutory measures 
to protect. Therefore, provisional 
and protective measures are wıthın 
the scope of Article 24 provıded 
that they are granted to protect the 

within the scope of

same time, 
issue must fail within the scope of 
the Convention (25). But it is con-

determine 
fallssiderably difficult to 

whether~ a provisional measure 
within its scope, because of theır factor is serve
ancillary nature.

There are three important pre- 
liminary rulings(26) of the European 
court of Justice relating to the 
principle which indicates what kind 
of interim measures are included ın 
the scope of the Convention. ® 
first case is De Cavel v. De Cavel(27). 
In this case, the question was raısea 
in the context of an enforcement of
a French court decision, whıch

rights which are 
the Convention(32).

in the third case the questıon 
referred to the Court of 

of the EC(33) arose during 
proceeding in the

which was 
justice 
the divorce
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which the interim remedy has requested 
should consider whether the request 
is relevant to direct judicial assis- 
tance between the Members of the EC. 
If it is so, Article 24 of the Con- 
vention cannot be applied because 
Article 57 gives priority to the 
other conventions.

The Hague Service and Evidence 
Conventions(38) are relevant to 
direct judicial assistance between 
the parties to these Conventions.

The Convention on the Service 
Abroad of Judicial and Extra judicial 
Documents in Civil and Commercial 
Matters(39) establishes a system 
which improves the organisation of 
mutual judicial assistance between 
the parties to the present Convention. 
The Service Convention secs the 
rules which simplify and expedite 
the procedure for judicial and extra- 
judicial documents to be served 
abroad(40). The subject of the Hague 
Service Convention does not fail 
within the scope of Article 24 of 
the Brussels Convention because the

Netherlands between a married couple 
of the Netherlands nationality who 
resided in Belgium. m the case 
before the Netherlands court, the 
wife wished to produce a document 
drawn up by the husband marked "codi- 
cil" as evidence. According to the 
terms of the document in question 
the wife's separate property was 
intended to be exempt from the lia- 
bilities resulting from the husband's 
management of that property. The 
husband made an application to the 
court in Rotterdam for an order
requiring the document to be returned 
to him and injunction against its 
being used as evidence. The European 
Court held that the managment of the 
wife's property in question must be 
considered as being closely connected 
with the properietary relationship 
between the spouses fiowing directly 
from their marriage bond. Therefore, 
an application for 
order to secure the delivery up of a 
document in order to prevent the 
statements which it contains 
being used as evidence in an action 
concerning the management of the 
wife's property must be considered 
to be connected with rights in 
perty arising out of a matrimonial 
relationship within the meaning of 
the Convention in 
the second paragraph of Article 
1(34) thereof because it is related 
to rights in property arising out of 
a matrimonial relationship.

Granting interim remedies under 
Article 24 can be described as in- 
direct judicial assistance because, 
the courts in the EC Cbuntries will 
in a sense help each other by granting 
these injunctions or attachments at 
the request of the 
However, "this is not

a provisional

from
purpose of the Hague Convention is 
to bring the documents of that kind 
in issue to the notice of the addressee 
in sufficient time, 
of judicial documents is not 
visional or protective 
this reason, there is no difficulty 
in making a distinction between the 
scope of the Service Convention and 
Article 24. Although, the first is 
concerned with the judicial assistance 
between the courts, the later is 
relevant to provisional, including 
protective, measures.

The Hague Convention on the 
Taking of Evidence Abroad(41) enables 
a judicial authority of a Contracting 
State to request the competent autho
rity of another Contracting State to 
obtain evidence or to perform some 
other judicial acts(42). The parties 
to the Evidence Convention desired 
to improve mutual judicial cooperation 
between the judicial authorities in 
civil and Commercial matters(43).

The existence of the Convention 
on the Taking of Evidence Abroad 
presents two main issues to be con
sidered for the application of the 
Brussels Convention.

Firstly, Article 24 permits the 
courts of a Member State to order 
provisional

Service abroad 
a pro- 

measure. Far

pro-

accordance with

parties(35). 
to suggest 

that courts will request each other 
to grant attachments, in the vay 
letters rogatory are used to obtain 
evidence, but the indirect assistance 
that they could give by way of pro
visional measures represents a great 
opportunity for judicial cooperation" 
(36). So far as judicial assistance 
is concerned there 
Conventions

are two Hague 
whose existence take 

precedence över the Brussels Conven
tion by virtue of Article 57(37) and 
obviate the need for the application 
of the Convention. The Court from measures under i^s
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internal law. The court classifies 
what kind of remedies are provisional 
and protective in accordance with 
its own law. If the taking of evidence 
abroad is characterised

the taking of evidence abroad 
pond to the terms given in Article 
25. In this case, the question arises 
whether the provisions of the 1968 
Convention governing recognition and 
enforcement

corres-

as a pro
visional or protective measure(44) 
then the question arises as to which 
convention (namely, the 
Convention or

are applicable to the 
orders intended to be of procedural 
assistance.Brussels 

the Hague Evidence 
Convention) will be applicable. In 
order to find a solution to this 
question the distinction should be 
made between two

This question has no
value for the Members of the EC
which are the parties to the Hague 
Evidence Convention whose provisions 
take precedence över the Brussels 
Convention by virtue of Article
57(47). Therefore, the judgments 
of that kind in issue cannot be 
enforced under title III of the
Brussels Convention(48).

3. The Essential Principles in

process: as pro- 
ceedings before the court of a Member 
State and the proceeedings concerning 
mutual assistance. The court requested 
as competent authority, to obtain 
evidence may do it either during the 
proceedings relating to an interim 
remedy or during the proceedings of 
the main action. In both situatiön, 
the nature of the request is the 
same, in other words it is relevant 
to judicial assistance. Furthermore, 
in this respect it can be said that 
there is no conflict between the

Article 24
Provisional Measures are 

Independent Cause of Action and the 
Jurisdiction concerning Provisional 
Measures must be Ascertained under 
the Law of the Forum(49).

Article 24 estâblishes that in 
situations where the defendant is 
not subject to the jurisdiction of 
the courts of a Member State in

Evidence Convention and Article 24
because in the first stage the court 
must determine its jurisdiction and 
the type of the measure under its 
internal law in accordance with 
Article 24. In second stage the 
court needs some judicial assistance 
which is provided by the Hague Con
vention for the proceedings before 
it. The court can resort to the 
provisions of the Hague Evidence
Convention in order to obtain judicial 
assistance. In addition,
1/111(45) of the Hague
Convention clearly exludes
for provisional and protective 
sures from its scope. 
the court from which obtaining evi-

reguested should

accordance with the provisions of 
the Convention, the court of that 
state can exercise jurisdiction in 
order to grant interim measures 
available under its own law(50).

In other words, a provisional 
remedy can be an independent cause 
of action and can therefore be granted 
in aid of proceedings commenced in a 
foreign jurisdiction. On the other 
hand, the 1968 Convention is appli
cable between the Member States of 
the EC(51). For this reason, pro- 
ceedinğs relating to the main action 
must be commenced in the court of 
another Member State. If the principal 

is before the court of a Non-Mem-

Article
Evidence

orders
mea-

Furthermore,

case
ber State, the courts of the Contrac- 
ting States cannot apply Article 24 
in order to grant provisional orders.

A national court may rely on a 
bas is of jurisdiction which is pro
vided by the lex fori, although that 
basis is not included in the Brussels 
Convention(52).

The effect of Article 24 is to
to be taken

dence has been 
consider whether this request has

If itprovisional order character. 
has so, then, that court cannot 
obtain evidence in accordance with 
the Hague Evidence Convention because, 
Article l/III of the Evidence Conven
tion does not allow it to perform 
judicial acts relating to provisional
measures. allow interim measures 

in the place where the defendante 
located, even if the

The second main issue is relevant 
to Article 25 of the 1968 Convention. 
Article 25 enables every type of 
judgment to be recognised and enfor
ced. However, in some Members of the 
EEC(46) court decisions which order

assets are 
courts of another Contracting State 
have jurisdiction as to the substance 
of the case(53).
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The final issue is to be con- 
sidered arises as to the relationship 
between Articles 17(62) and 24 of 
the Brussels Convention. In situations 
where the parties have agreed that a 
court or the courts of a Contracting 
State are to have jurisdiction to 
settle any disputes between them is 
it possible to mention the juris
diction of the courts of another 
Member State över the provisional 

under its own law? It has

According to the codes of civil 
procedure of the Members, the creditor 
may apply to the court which will 
have jurisdiction över the merits(54) 
or the court of the place in which 
the debtor's domicile is situated or 
alternatively the court of the place 
in which the assets to be attached 
are situated(55).

So far as the relationship 
between Article 24 and the other 
jurisdiction provisions in the Con
vention is concerned there are two 
fundamental issues to be considered. 
Itıe first issue is relevant to the 
existence of exorbitant jurisdiction 
rules(56) in the codes of civil

measures
been pointed out that(63) the question 
whether exclusive jurisdiction agree- 
ment is effective to exclude juris
diction under the national law of 
the forum for the purpose of granting 
interim relief is probabiy a matter 
to be determined in accordance with 
the national law of a court from

procedure of the Member States because 
Article 3/1 of the Brussels Convention 
States that a person domiciled in a 
Contracting State may only be sued 
by the provisions set out in the 
Convention and forbids the applica- 
tion of exorbitant jurisdiction 
rules which are available under the 
national laws of the courts. The 
üst of the provisions of national 
civil procedural laws which are not 
applicable against a person domiciled 
in a Contracting State is made in 
Article 3/II. The question arises as 
to whether the jurisdiction rules 
which are stated in Article 3/II 
be applied in order to grant interim 
relief because, although Article 3 
prevents the courts from applying 
exorbitant rules against a person 
domiciled in a Member State, Article 
24 allows the courts to apply their 
own laws to determine whether they 
have jurisdiction to order provisional 
measures. For example, Article 23 of 
the Code of German Civil Procedure
(57) , whose appücation is prohibited 
by Article 3/II of the Convention, 
enables the German courts to exercise 
jurisdiction based on the 
of a defendant's assets in
(58) . In

which provisional measures has been 
requested including its choice of 
law rules. This argument can be 
critised in respect of appücation 
of the rules of choice of law because, 
the question concerning whether the 
existence of jurisdiction agreement 
prevents the courts other than the 
court on which the jurisdiction has 
been conferred from granting pro
visional measures is not a question 
relevant to the substance of the 
case. It is relevant to procedure. 
As it is stated by the jurists(64) 
the rights of the parties to an 
action may be governed by a foreign 
law, which is indicated by the con- 
flict of law rules of the forum, but 
ali matters appertaining to procedure 
are governed exclusively by the lex 
fori. For this reason when a court 
faces that question, it has to apply 
the lex fori in order to find out 
whether the existence of the juris
diction agreement prevents it from 
granting interim remedies. According 
to another jurist(65) Articles 17 
and 24 should be read together. If 
the parties submit to the exclusive 
jurisdiction of the 
Contracting State, one of the parties 
to the jurisdiction agreement may 
seek provisional measures from the 
courts of another Contracting State. 
In my view,
jurisdiction agreement is 
obstacle for one of the parties to 
request interim 
other courts of the EC Members other 
than the court on which the jurisdiction

can

presence
Germany

this case, neither the 
defendant nor the subject-matter of 
the dispute hâs any other connection 
with Germany except the location of 
goods or other assets is Germany(59). 
However, as far as provisional orders 
are concerned, jurisdiction rules in 
national laws(60) vhich enable juris
diction to be based on the location 
of the defendant1 s

courts of a

the existence of the
not an

assets_. . , remain
applicable as bases of jurisdiction 
for the purpose of interim measures (61).

measures from the

82



has been conferred. As it is stated 
in Article 24 provisional measures 
can be taken in the place where the 
defendant s assets are located 
if the substance of 
pending elsewhere. 
jurisdiction of the court in the 
main action, which may be the domicile 
of the defendant or 
performance 
agreement ete, 
with the jurisdiction of the court 
from which interim relief has been 
reguested.

London 1989, p.1199. 
(4) COLLINS, Lawrence "Provisional 
Measures, the Conflict of Laws and 
the Brussels Convention"
VOl. I, p.99.
15) O'MALLEY - LAYTCN, 648.
(6) "Protocol Conceming the Inter- 
pretation by the Court of Justice of 
the Convention of September 27, 1968 
on Jurisdiction and the Enforcement 
of Civil and Ccmmercial Judgments" 
O.J., 30.10.1978, L.304.
CMLR, 1971, Vol. 1, No.I,
(7) Swiss Federal Statute on Private 
International Law has a 
provision. According to Article 10 
of this Statute:

even 
the case is 

The basis of
YEL, 1981.

the place of 
or the jurisdiction 

bears no connection
pp. 51-52; 
pp.492-494.

b. Measures Must Be Available 
Under the Lex Fori similar

Article 24 ensures that the 
court s of the Contracting State are 
competent to grant provisional, 
ineluding proteetive, measures as 
are available under the lex fori(66) 
In its decision relevant to the 
interpretâtion of Article 24 the 
Hague District Court held that "Where 
a plaintiff is seeking provisional 
measures against a foreign defendant 
in the Dutch court ... the application 
for provisional measures must be 
considered in accordance with Dutch 
law"(67).

"The Swiss judicial and administ- 
rative authorities may order pro
visional measures, even if they do 
not have jurisdiction to adjudicate 
the merit".

For the text of the Statute 
an introduetion by S.C.

HAWKINS, S. 
of Comp. L., 1989,

with
SYMEONIDES-OORN, J.C. 
See The Am J.
Vol. 37, N.2, p.187-246.
T8Î "Report on the Convention on 
Jurisdiction and the Enforcement of 
Judgments in Civil and Commercial 
Matters,
C.59,
International Law Litigation, London 
1988, p.173.
(9) Title II of the Convention covers 
Articles 2 to 24.
(10) "During the time specified for 
an appeal pursuant to Article 36 and 
until any such appeal has been deter- 
mined, no measures of enforcement 
may be taken other than proteetive 
measures taken against the property 
of the party against whom enforcement
is sought.
Ihe decision authorising enforcement 

with it the power to 
such proteetive mea-

by P. JENARD", OJ, 1979, 
p.42; JACOB, Jack Private

The law of the court granting 
the interim relief will apply to 
determine what measures are available 
and the circumstances in which they 
will be granted(68). The basic types 
of measures and general requirements 
for granting interim remedies in the 
laws of the EC Member States will be 
discussed in the next section(69).
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